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1.1 -ABERTURA 
1.2- EXPED!ENTE 
1.2.1 - Mensagens do Senhor Presl~ 

dente da República 
N'' 1 a 10/88 (n~ 714 a 718, 725, 727 a 

730/87, na origem), restituindO aUtógrafos de 
projetes de lei sancionados. 

1.2.2 - Discursos do Expediente 
SENADOR JARBAS PASSARINHO, como 

Uder do PDS - Desativaçâo de distrito de 
perfuração e exploração petrolífera da Petro
brás, no Pará. Entrevista do senador Fernando 
Henrique Cardoso à Folha de S. Paulo. Polí
tica econ-õmica da Nova República. 

SENADOR JAMJL HADDAD, como Líder do 
PSB -: Desmoralização da classe política. 
Reajuste dos ·aluguéis em São Paulo. 

1.3 - ORDEM DO DIA 
Mensagem n' 489, de 1987 (n• 676/87, na 

origem), relativa à propos~a para gue 5:eja auto
rizada a Prefeitura Municipal de Alto Pamalba, 
Estado do Maranhão, a contratar operação de 
crédito no valor correspondente, em cruzados, 
a 3.359,97 Obrigações do Tesouro Nacional 
- OTN. Discussão encerrada, do Projeto 
de Resolução rt' 1/88, oferecido Pelo Senador 
Chagas Rodrigues, eril parecer proferidO nesta 
data, devendo a votação ser feita na sessão 
seguinte. 

Mensagem no 490, de 1987_ (n1 677/87, 
na origem), relativa à proposta ·pa-rã que seja 
autorizado o Governo do Estado do Amazonas 
a contratar operação de crédito no valor cor~ 
respondente, em cruzados, a 426.484,96 Obri~ 

·sUMÁRio 
gações do Tesouro Nacional- OTN. Discos~ 
são encerrada, do Projeto- de ResoJução_ n9 
2/88, oferecido pelo Senador Chagas Rodri
gues, em parecer proferido nesta data, deven
do a votação ser feita na sesSão seguinte. 

MensaQen_1- n9 4!il ,__d~ _l ~87 (n9 678/87, na 
origeiTII relativ.a à proposta para que seja auto
rizada a Prefeitura Municipal de Angélica, Esta
elo do _Mato Grosso do Sul, a contratar ooera
çã_o de crédito no valor correspondente", em 
cruzados, a 44.500,00 Obrigações do Tesouro 
Nacional - OTN. Discussão encerrada, do 
Projeto de Resolução n9 3/Sà, oferecido pelo 
Senâdor Rachid Saldanha_ Derzi, em parecer 
proferido nesta data, devendo a votação ser 
feita na sessão seguinte. 

Mensagem n9 492, de 1987-(ri9- 679/87, ·na 
origem), relativa à proposta para que seja auto
rizada a Prefeitura Municipal de Aracati, Estado 
do Ceará, a contratar operação de crédito no 
valor correspondente, em. cruzados, a 
80.000,00 Obrigações do Tesouro Nacional 
- OTN. Discussão encerTada, do Projeto 
de ResoluÇão n1 4/88, oferecido pelo Senador 
Mauro Benevfdes, em parecer proferido nesta 
data, devendo a votação ser feita na sessão 
s~guinte. 

Mensagem n9 493, de 1987 (no 680/87, na 
origem), relativa à proposta para que seja auto
rizada a Prefeitura Municipal de Arar~ Estado 
do Maranhão, a contratar operação de crédito 
no valor corres_pondente, em cruzados, a 

-_ 6.666;40 Obrigações do Tesouro NaCionaJ
__ OJ"tf. Discussão encerrada, do Projeto de 

Resolução no 5/88, oferecido pelo S"eiaãdor Jaw 
mil Haddad, em parecer proferido nesta data, 

devendo a votação ser feita na sessão seguin
te. 

Mensagem n~ 494, de 1987 (n9 681187, na 
origem), relativa à proposta para que.seja auto.. 
rizada a Pre(eitura Municipal de Carolina, Esta
do do Maranhão, a contratar operação de cré
dito no valor correspondente, em cruzados, 
a 19.533,08 Obrigações do T escuro Nacional 
- OTN. Discussão encerrada, do Projeto 
de Resojução n9 6/88, oferecido pelo Senador 
Leite Chaves, em parecer proferido nesta data, 
devendo a votação ser feita na sessão seguin
te._ 

Mensagem n9 495, de 1987 (n1 682/87, na 
origem), rel~tiva à proposta para que seja aLJto.. 
rizada a Prefeitura Municipal de -Currais Novos, 
Estado do Rio _Grande do Norte, a contratar 
operação de crédito no valor correspondente, 
em cruzados, a 48.113,70 Obrigações do Te
souro Nadonal - OTN. Discussão encer
rada, do Projeto de Resolução n1 7/88, ofere
cido pelo Senador Leite Chaves, em parecer 
proferido nesta data, devendo a votação ser 
feita na sessão seguinte. 

Mensagem n• 496, âe 1987 (nqi83187, na 
o~gem), relativa à proposta para q~e ~j~ auto
riZáda a Prefeitura Municipal de Jateí, Estado 
do Ma:tO GroSso do Sul, a contratar operação 
de crédito no Valor correspondente, em cruza
dos, a 6.098,68 Obrigações do TesoUro Na; 
dona! OTN. Discussão encerrada,- do 
Projeto de Re_solução n9 8/88, ofereCido- pelo 
Senador Rachid Sald~ha Derzi, em parecer 
proferido nesta data, devendo a votação ser 
feita na sessão seguinte. 

.. 
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PASSOS PORTO 
Diretor·Ger•l do Senado Federal 
AGACIEL DA SILVA MAIA 
Diretor Executivo 
LUIZ CARLOS DE BASTOS 

- Oiretor Administrativo 
JOSECLER GOMES MOREIRA 
'Ciretor Industrial 
t:)NDOMAR PEREIRA DA SILVA 
Diretor Adjunto 

1.3.1-Discursos após a Ordem do Dia 
SENADOR ODACJR SOAREs- Eficiência 

da Embratur. _ __ _ _ 
SEJYADOF< fiELSíJIYCARNEii/0 ~ Home- . 

nagem póstuma ao Prof. Haroldo Valadão. 
1.3.2 - Comunicações da Presidência 
- Convocação de sessão conjunta a reali~ 

zar-se amanhã, às 1 O horas. com Ordem do 
Dia que designa. 

EXPEDIENTE 
CENTRO GRÁFICO DO SENADO FEDERAL 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL 
Impresso sob a responsabilidade da Mesa do Senado Feder~tf 

ASSINATURAS 

Semestral ·······························~H·············· Cz$ 264,00 
Despesa cJ pastagem ·········~--~·-··~--·n•···········--·· CiS _ 66.00 

(Via Terrestre) - 330.00 
'- TOTAL 
Exem!"lar Avulso ...................... ~·-···············- Cz$ ~ 2,00 

Tiragem: 2.2QO.exemplares. 

-=-Convocaçã_o de sessão extraordinária do 
Senado Federal a realizar-se amanhã, às 19 
horas, com Ordem do Dia que designa. 

1.4 ENCERRAMENTO 

2 - ATOS DO PRESIDENTE DO SE
.I'IADO FEDERAL 

• N•' 253 a 261, de 1987 

3- PORTARIAS DO DIRETOR-
GERAL . 

N•' 34 e 35, de 1987 

4-MESA DIRETORA 

5 - LiDERES E VICE-LiDERES DE 
PARTIDOS 

6 - COMPOSIÇÃO DAS COMIS
SÕES PERMANENTES 

Ata da 2<:> Sessão, em 5 de janeiro de 1988 
1' Sessão Legislativa Extraordinária, da 4B' Legislatura 

-EXTRAORDINÁRIA-
Presidência dos Srs.: Humberto Lucena e Francisco Rolfemberg 

ÀS 1 O HORA$, ACHÃii!-SE PRESetifES bi 
SRS. SEJYADORES: 

Mário Maia- Nabor Júnior- Leopoldo Perez 
- Aureo Mell_o- Odacir Soares -Aimir Gabriel 
- Jarbas Passarinho - AJexandre Costa - Edi-
son Lobão --João Lobo - Chagas Rodrigues 
-- Gd Sabóia de CaJValho - Mauro Benevides 
- Carlos Alberto -José Agripino - Humberto 
Lucena - Raimundo Lira --Marco Maciel -
Antonio Farias - Mansueto de Lavor --Guilher~ 
me Palmeira- Divaldo Suruagy-Albano Fran~ 
co- Francisco Rollernberg- Lourival Baptista 
- Luiz Viana - Ruy Bacelar -- Jos~ Jgnácio 
Ferreira - Gerson Camata-- Jamil Haddad -
Nelson Cainelio - AifredO éiimpos - Ronan 
Tito- Severo Gomes_.: Fernando Henrique Car
doso·.:_ Mário Covas_- M.auro Borges- Iram 
Saraiva- -lrapuan Costa Júnior -_Pompeu de 
Sousa - Maurício Corrêa - Meira Filho - Ro
berto Campos -Márcio Lacerda -MendeS Ca
nale - Rachid Saldanha Derzi -Wilson Martins 
-Leite Chaves -José Richa -Jorge Bofnhau
sen - Carlos Chiarelli - José Paulo Biso! -
José Fogaça. - --- - -

OS~-. PRESIDENTE (Hwnberto Lu~ena) -
A =lista de- presença acusa o comparecimento de 
53 Srs. Senadores. Havendo número regimental, 
declaro aberta a s~ssão_. 

SOb a ProteçãO de Deus iniciamos nossos tra
balhos. 

O Sr. 19-Secretáriq irá proceder à leitura do 
Expêdiente. -

É lido o seguinte 

EXPEDIENTE 

MEI'ISAGSNS Do PRESIDENTE DA REPá
BUCA 

Restituindo autógrafos de Projetos de Lei 
sandonadoa: 

N9 1/88(n9 714/B7,naorl:Qem),de 17 de dezem
bro de 1987, i-eferente ao Projeto de l,.ei ~ Câma
ra n• 15, de 1987 (n' 8.420/86, na Casa de ori· 
gem), que dispõe sobre a liquido3Ção de débitos 
previdenciárlo_s de sindicatos e dá outras provi· 
dências.-

_ (Projeto que se transformou na Lei n9 7.636, 
de 17 de dezembro de 1987.) 

N9 2/88 (n'? 715/87, na -origem),-âe 17 de dezem~ 
bro de 1967, referente ao Projeto de Lei da Câma
ra no 17, de 1987 (n'? 8.419/86, ila Casa de ori
gem), que dispõe sobre a liquidação de débitos 
previdenciários de entidades esportivas e recrea-: 
tivas. 

(Projeto que se transformou na Lei ·n9 7.637, 
de 17 de dezembro de 19f57.) 

N~ 3/88(n?716/87, mi õrlgetn), de 1"7-de dezem~, 
bro de 1987, referente ao Projeto de Lei da Câma~ 
ra n9 3_8, de 1987 (n? 29/87, na Casa. de _origem), 
que cria cargos na Procuradoria Regional do Tra· 
balho da 15~ Região, em Campinas, São Paulo, 
e dá outras providências. 

(Projeto que se transformou na- Lei n~ 7.638, 
de 17 de dezembro de 1987.) 

N'4/88(n•717/87,naorigem),de 17 de dezem
bro de 1987, referente ao Projeto de Lei da Câma
ra no 42, de 1987 (n9187/83, na caSa de origem), 
que autoriza a criação de municípios rio Território 
Federal do Amapá, e dá outras providências. 
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(Projeto que se transformou na Lei n<> 7.639, 
de 17 de dezembro de 1987 .) 

N~>5/88(n~'718/87, na origem), cte 17 de dez"em
bro de 1987, referente ao Projeto de Lei do Sena
do n~> 46/87-DF, que ·aJtera a base de cá1culo da 
Taxa de Umpeza Pública, instituída pela Lei n9 

6.945, de 14 de setembro de 1981. 
(Projeto que se transformou mi Lei n<> 7 .640, 

de 17 de dezembro de 1987.) 
N9 6/88(n~'725/87,naorigem),de 17 de dezem

bro de 1987, referente ao Projeto de Lei do Sena
don<> 47/87-DF, G]ue introduz aJterações no Códi
go Tributário do Distrito Federal, instituído pelo 
Decreto-lei n~ 82, de 26 de dezembro de 1966,
e dá outras providêndas. 

(Projeto que se transformou na Lei n~' 7.641, 
de 17 de dezembro de 1987.) 

N97/88 (n9 727/87, na origem), de 18de dezem
bro de 1987, referente ao Projeto de Lei da Câma
ra n9 124, de 1985 (n~ 4.014/84, na Casa de ori
gem), que proíbe a pesca de cetáceo nas águas 
jurisdicionais brasileiras e dá outras providências. 

(Projeto que se transformou na Lei n~' 7.643, 
de 18 de dezembro de 1987.) 

N~ 8!88(n9728!87, na origeni), de I8de delem
bro de 1987, referente ao Projeto de Lei da Câma
ra n~" 45, de 1987- Complementar (n9 9/87-
Complementar, na Casa de origem), que altera 
dispositivos da Lei Complementar n9 48, de 1 O 
de dezembro de 1984. 

(Projeto que se transformou na Lei Comple
mentar n~ 57, de 18 de dezembro de 1987.) 

NQ 9/88 (n9 729/8.7, na õiigem), de 18 de dezem
bro de 1987, referente ao Projeto_ de Lei da Câma
ra n9 29, de 1987 (n? 5.084iã5, n"a-Casa de-ori
gem), que dispõe sobre a regulamentação da ati
vidade de mãe social e dá outras providências. 

(Projeto que se transformou ria Lei n9 7 .644, 
de 18 de dezembro de 1987.) 

N9 10/88 (n9 730/87, na origem), de 18 de de
zembro de 1987, referente ao Projeto d_e Lei da 
Câmara h~> 48, de 1987 (n" 9/87, na Casa de ori
gem), que dispó_e sobre a criação e extinção de 
cargos nOs QUadros Permanentes das Secretarias 
do Tnbunal Superior Eleitoral e dos Tribunais Re
gionais Eleitorais, e dá outras providências. 

(Projeto que se transformou na Lel n" 7 .645, 
de 18 de dezembro de 1987) 

O SR. PRESIDEI'ITE (Humberto Lucena) -
O Expediente lido vai à publicaÇão. 

Há oradores inscritos. 
Concedo a palavra ao nobre _Senador Jarbas 

Passarinho, Uder do PDS. _ 

O SR. JARBAS PASSARINHO (PDS-PA 
Como üder, pronuncia o seguinte discurso.)
Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Inicia-se o ano e o meu Estado do Pará se 
vê diante de uma perspectiva sombria que, para
doxalmente, resulta de urna descoberta promis
sora da Petrobrás, que se deu no Estado do Ama
zonas. Tradicionalmente, o distrito~ de perfuração 
e de exploração, é sediado em Belém, mesmo 
quando houve aquela expectativa frustrada de No
va Olinda, porque Belém tinha melhores_ condi
ções para servir de apoio logistlco-às operações 
da Petrobrás. 

Agora, c-om a .descoberta do rio Urucu, am
plia-se a possibilidade de trabalho no Estado do 
Amazonas, o que justificaria a criação de um dis
trito no Amazonas, mas não justificaria, desde lo~ 
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go,- â ellininação do distrito do Pará, até porque 
estarifos com perspectivas muito boas no traba
lho off-shore, no litoral portanto. E, ainda recen
temente, o Deputado Gerson Peres recebeu do 
Presidente da República, pessoalmente, urna in
formação de que na área do Tocantins as condi
ções são também promissoras para uma pes
quisa que se está efetuaildo. 

Assim eu faria um apelo ao Presidente da Petro
brás para que não utilizasse esse tipo de econo
mia, que me parece pequena. A Petrobrás, infeliz
merite, em toda a sua história, pela primeira vez, 
entrou no vermelho. E é _e~tranho poder a Petro
brás entrar no vermelho, uma vez que, sendo mo
nopolista, a qualquer momento em que suas fi
nanças vão mal basta uma reformulação das tari
fas para que possa melhorar a sua situação finan
ceira. 

O início do ano para nós, portanto, foi de algum 
modo extremamente preocupante, porque o pa
pel do distrito de perfuração e de e)(Jlloração da 
Petrobrás, no Estado do Par_á. é de qualquer ma
neira um instrumento dinamizador da economia 
local, que não compete hoje com o distrito indus
trial do Amazonas, depoLs do êxito da Zona Franca 
de Manaus. 

Este é o apelo, portanto, que me cabe fazer, 
na qualidade não apenas de Uder do PDS, mas 
significativamente, como representante do Esta
do do Pará. 

Como Uder do PDS, tenho uma palavra em 
Jelaç:ão a duas entrevistas brilhantes concedidas 
pelo Senador Fernando Henrique Cardoso a O 
Estado de S. Paulo e à Folha de S. Paulo. 
S. Ex• está justificadamente muito bem reques
tado pela imprensa e pela televisão Prasileiras, 
e é sempre urna aparição pessOalmente simpá
tica Qua_ndo se lê, entretanto, o que S. Ex'es_creve, 
é necessário se leia com cuidado para não cair 
nas armadilhas que S. Ex: abre. 
EtitãCI;'erttre as armadilhas que abriu, encontra~se 
uma remissão bíblica. Referindo-se ao Presidente 
José-Samey, disse que Sua EXcelência se havia 
"desconvertido." Interpretaria, em sintese, a entre
vista do Senador Fernando Henrique Cardoso co
rno sendo o Presidente José Samey virando Sau
lo, primefro; no caminho de Damasco, retoma 
a Paulo e, agora, parece que fez um caminho 
reverso e transforma-se de novo em Saulo, o per
-s-egUiaor. Isso me parece extremamente difícil de 
explícar, mesmo com .a.inteli_gência do Senador 
Femarido HEinrique Cardoso. porque o Presidente 
José Samey, que era Presidente do· meu partido, 
quando encontrou o caminho de Damasco, diz 
S. E:Xf' que o Presidente se justificou exatamente 
porque ouviu a pregação cristã. e, naturalmente, 
essa pregação'=cristã levaria a Traricredo Neves 
e à Nova República. 

Como é que se pode explicar que, depois da 
fatalidade que nos roubou, de uma rnaneria trági· 
_ca, de ter junto a nós o Presidente Trancredo 
Neves, _como é que se· poderia explicar que o 
Presidente Samey, no_ campo da economia, por 
exemplo, possa ter-se transformado - ou "des
convertido," como diz o Senador Fernando Henri
que - quando na verdade a economia da Nova 
República toda ela está sendo dirigida sem que 
ninguém do antigo PDS nela se tenha introme
tido? 

Em prinieiro lugar, veio o Dr. Francisco Dome
lles._ S. _Exf evidentemente, é um técnico~ e não 
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o creio filiado_ a nenhum partido naquela ocasião, 
a rlao ser familiarmente ao Presidente Tancredo 
Neves, de _quem era parente_próximo. Serviu a 
governos passados e estão nos Governos atuais? 
Quantos serviram aos Governos passados, certo! 
Mas quantos serviram a Goremos passados? Qua
se todos, diz o nobre representante de Goiás. Per
cebo, no aparte do Senador Iram Saraiva, a mágoa 
dos históricos. Os históricos são muito magoados 
em relação aos aderentes ou adesistas, assim co
mo eles chamam, e acredito que é uma colocação 
um pouco injusta. 

O Sr. Lulz VIana- V. Ex' é a favor de Paulo 
ou a favor de Saulo? 

OSR. JARBAS PASSARINHO- Do ponto 
de vista da doubina cristã ou da doutrina judaico
cristã, eu sou Paulo~ concordo com Paulo; mas, 
dentro da metáfora feita pelo Senador Fernando 
Henrique -Cardoso, fiquei com Saulo, porque foi 
ele que se filiou ao meu Partido, na medida em 
que assim interpreta. -

Mas, vejamos, quantos Ministros da Fazenda 
já tivemos nesse periodo? Tiveffios-se não estou 
equivocado- três, mas alguns fafam em quatro, 
porque colocam o Dr. Tassó Jereissatl como um 
deles. Falo em três: o primeiro foi o Dr. Francisco 
Domelles, _que veio para o Governo ... 

O Sr. Luiz VIana- O Dr. Tasso -Jereissati 
botou o Zacarias, que foi Ministro por três dias. 

OSR. JARBAS PASSARINHO -É sempre 
muito bom ouvir o aparte de um historiador como 
o Senador Luiz Viana, porque S. Ex" traz a lem
brança do passado ao presente e mostra que não 
estamos falando nenhuma novidade. Nada de no
vo sob o Solo 

Disse o Senãdor Mauro Benevides que o_ Dr. 
TassoJereissati, na verdade, não foi Ministro, por· 
que não thegou a ser convidado; foi aqui um 
momento em que o Senador Mauro Benevides 
falou sobre.Jsso, quando tive oportunidade de di
zer que estava uitizando o sistema homeopático 
de simiBa slmiUbus curantur. Pedi, então, a opi
nião do Senador V~rgílio Távora, que contestou 
a do Senador Mauro Benevides. 

O Sr. Mauro Benevides- Nobre Seriador, 
V. Ex' me_ traz realmente à colação, com aquela 
lucidez, aquela acuidade, obrigando-me nova
mente a deslustrar o seu pronundamento ... 

O SR. JARBAS PASSARINHO - Não 
apoiado! 

OS r. Mauro Benevkfes- ... embora reenfati
zando aqueles dados que foram, a meu juízo, sufi
cientemente esclarecedores. Embora V. Ext invo
que, em seu prol, a manifestação contrária ao 
meu jjontO de Vista, do eminente Senador Virgílio 
Távora, que, lamentaVelmente, não se _encontra 
nesta Casa. -

OSR.JARBAS PASSARINHO-Rarame~ 
te, aJiás, os dois estão em campos opostos; me"' 
mo na política. 

O Sr. Mauro Benevides- Perfeitamente. Tu
do que se relaciona com os interesses· do Ceãrá, 
tanto o Senador Virgflio Távora corn-o eu procu
ramos sornar as nossas forças, no sentido de favo
recer o nosso Estado e a nossa região. 

O SR. JARBAS I;'ASSARINHO -O que 
é um belo exemplo. 
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O Sr. Mauro Benevldes- Muito obrigado. 
E diria apenas a V. Ex' que o episódio já foi sufi.
dentem,ente explicado, v.:eiculadq, c;l~ todªs as fqr
~ peta im~~~.~_e ~qu~ .ver~ _,.:y~i:leira 
fo1, de fato, _aquilo 'qt~e extêinéi a• V. ~. ha"qUelé 
pronunciamento que marcou o término das nos
sas atividades, no mês de dezembro. Ainda fico 
com· aquela versão absolutamente certa de gue .. 
até mesmo V. Ex', ao menciomar o fato rieste 
momento, fica com a versão e não com o fato 
divulgado. 

O SR. JARIIAS PASSARINHO - Aproxi
mei-me mais dela, embora tenha lido um ditado 
chinês, que diz que todo fato tem três versões, 
a sua, a minha e a verdadeira. De maneira que 
estou em busca da versão verdadeira. 

Então confiado e louvado em V. Ex-, eu diria 
que são três Ministros, e não quatro. O primeíro 
foi o Ministro Francisco DOmeües. Ele Veio -da 
Frente Liberal. Se não eStou equivocado ·é hoje 
dos militantes __ aguerridos da !='rente Liberi\1. · 

O Sr. Fernando Henrique Cardoso- O 
grupo modem o da Frente-UberaJ. 

O SR. JARBAS PASSARII'IHO .....:~u: aMs, 
prefiro o pós-moderno. Ele veio da Frente Liberal. 

O Sr. Carlos ChlareUI - Pelo menos_ em 
matéria de catalogar o pessoal da Frente Liberal, 
deixe-me o dlreito de fazê-lo no meu entender. 

O SR. JARBAS PASSARINHO - V. EX• 
tef!l razão. Acolho_o aparte. O que eu queria carac
tenzar é que. _conheci, o Dr. Francisco D_omelles 
técnico de alta qualificação, de alto valor, qu~ 
[ez com que o·_"Leào" colocasse a nião mais 
profundamente nos nossos bolsos, prinClpá:lmeri
te nos de ~!~sse média1 no tempo em .S. Ex! rOi. 
Secretário-Geral da Receita. 

. O Sr. Fernando Henrique C8rdoso - A1, 
sob Sau1o. 

O SR. JARIIAS PASSARINHO _:_ N, sob. 
Saulo, está certo, sob o ponto de vista de. V, &~. 

Acontece _que, nessa oportú.hidaâe, .frlclusive, 
S.EJc!' fez uma dedaração,_que repetiu ~gora corno 
ConstJ.luinte, que me parece ter a maior impor
tância para nós, e é muito Válido comparar com 
o eterno discurso do PMDB. S. ~ mostrou que 
o Imposto de Renda, que hoje é a principal fonte 
de arrecadação da União, atualmente tem como 
maior partidpaÇão o Imposto sobre caPital e não 
sobre salários. Quer dizer, o capital que não era 
taxado até há dez anos. praticamente no open, 
·no ove r etc., era inteiramente livre de_ taxação, 
passou a 4%, a 6%, a 8%, a 10%, naS Óperações 
de marcado, e_o Dr. Frandsco DomeUes sustenta 
que hoje mais de 60% do que- coriStitur õlmpõSto. 
de Renda provém das taxações de operações so
bre capital. Esse homem veio para o Govemo, 
veio portanto, como representante legítimo do 
pensamento do Dr. Tancredo Neves: não resistiu 
muito tempo. Entra então a figura de prol do 
PMDB, não diria de prol ... 

O Sr. Carlos Chiarelll- De Troll (risos.) 

O SR. .JARBAS PASSARII'IHO - Eu não 
diria de Trol. Sou obrigado a pedír à taquigrafia 
que ~egistre "risos gerais" ... porque V. ~ lavrt!lu 
um tento extraordinário. Não falei em T rol, peço 
a atenção da taquigrafia, porque falei em prol 
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com "p·: _ _9e placa. Então S. Ex~ é uma figura 
de prol, e que s6 foi Ministro,_certamentc, porque 
com certeta o PMDB teve _uma dúvida e, conse-
~~riteJ.llente, não quis gastar o seu trunfo maior, 
i:rue ·erá a Sra. Maria da Conceição Tavares. Ela 
é Que deveria, provavelmente, ter sido a Primeira
Ministra da Fazenda. 

- vivemos o clima dO ~fano Cruzado, a utopia 
do Plano Cruzado li, a frustração completa que 
está aí, a queima quase total dos 8 bOhões de 
dólares lí~uidos dessa herança fabulosa de que 
tanto se queixa o PMDB, dO tempo de Saulo. 
Eram 11 bilhões de dólares de reservas, dos quais 
8 bilhões líquidos, prontos. 

O Brasil era um Pals em recomeço de cresci
mento. A Fundação Getúlio Vargas terminou os 
Seus câlculos finais sobre o crescimento de 1984, 
deu .5,7%. Disso se aproveitou Paulo, na nova 
fase:e redistribuiu à vontad_e o nosso pobre dinhei
rinho, ·que havia chegado com grande dificuldade 
ao efi!Oo "nacional. Esbanjamos esse dinheiro par~ 
manter o quê? Para manter uma posição de anes
téSl~faã consciência popular, base~da na idéia 
de que se pode resolver uma inflação por decreto 
e de que se pode considerar desenvolvido um 
pafs por outro deC~to, possivelmente decreto~lei, 
e não decr~to simples, comum, via de regra. Ago~ 
ra mesmo empurraram~nos goela abaixo nove 
decretos-leis, num projeto que vai ser, graças à 
iniciativa do Senhor Carlos Chiarem e do Senhor 
Fernando Henrique CarQqso, os_quais secundei, 
Vai ser' objeto da convocaçiló -dt> CongreSso Na~ 
cional. 

Ora, então o PMDB é responsâvel pela política 
ec-oriômica do país. E depois que sai o Sr. Funaro, 
e deixa de entrar o Sr. Jereissati, e entra o Ministro 
Bre$Ser P.ereira. Confesso que coloquei algumas 
esperánças no plano macroeconômic::o. É sempre 
bonito aquilo, se recebe aquele papel bonito mui
tos gráficos. A primeira vez que me impressionei 
com es~es gráficos, no campo da ec::onomia, foi 
quando vi o plano trienal de Celso Furtado_, no 
Governo de Jango, plano, coitãdo jogado às bara~ 
tas romp_l_etamente, impossibilitado, desde logo, 
de qualquer atuação devido à ação política, à ação 
dos Partidos políticos no Con:gresso de que ele 
se queixa, aliás, claramente, e escreveu. 

Então, não c:abe, no _me).l __ entender, ao meu 
e_minente colega e hoje amigo Senador Fernando 
He11iique Ca~oso, Uder do Goveroonesta Casa, 
IJder do PMDB e do ·aóvemo, não cabe dizer ... 

O Sr. Chagas Rodrigues- V. ~ permite, 
nobre Senador? 

O SR • .JARBAS PASSARINHO- Pois não, 
só _queria Concluir a frase! Não cabe a S. fx!' dizer 
o ~?e ?lsSe. 
-" Cõncédo o aparte ao nobre Senador Chagas 
Rodrigues. 

O Sr. Cbagas Rodrigues - Eu díría a V. 
EX' que o Governo, realmente, tem um Líder na 
Cãrriára àõs DePUtadó"S, mas até hoje o Governo 
nãb-·se_digi1ou ter Jíaer no Seriado, ta[vez venha 
a· ter alguém da ilustre e honrada Bancada do 
PFL. 

O SR • .JARDAS PASSARINHO - Recebe 
essa.informação_._de V. ~ como, naturalmente 
um outslder que não tenho oportunidade de per
tencer, pertencer não é o caso, mas não tendo 

çportuidade de conhecer o que se passa nO inte
rior do PMDB, supôs-se que o Dr. Tancredo Ne
ves, antes- de tomar posse, chamou para Líder 
do seu Governo, no País, portanto no Congresso, 
ninguém rnenos do que a figura do honrado, no
bre, brilhante Senador Fernando Henrique Car
doso. 

Estranhei, porque corre no meu Partido, que 
hoje é um Partido com poucas informações já 
as teve maiores no passsado corre no meu Partido 
que há uma pendência entre o Senador Fernando 
Henrique Cardoso e o Senador Humberto Lu~na, 
pela Presidência da Casa, e como o Senador 
Humberto Lucena foi vitorioso, entà.o se deu ao 
Senador Fernando Henrique Cãrdoso esta ~om· 
pensação honorffica. 

_O Sr. Fernando Henrique Cardoso - V. 
Ex" me permita pelo menos corrigir a história so
bre o Senador Humberto Lucena. 

O SR • .JARRAS PASSARINHO- 56 con
cluo, por obséquio._.~stranhei muito, porque tendo 
\i_Mdo nesta Casa aJguns anos achei que é muito 
difkil existir um üder do Govemo rio COngresso 
Naciona1, seria difícil. Seria um Líder que teria 
que se sobrepor ao Uder do Governo no Senado 
federal e ao Uder do Gov_emo i-ta Câmara dos 
Deputados, o que naturalmente, causaria ciurnei
ras e dificuldades enormes, mesmo para Um ho
mem da habilidade do Senador Fernando Henri-
que Cardoso. · 

Agora ouço a própria fonte. 

o-·sr. Fernando Henrique Cardoso - Effi 
primeiro lugar, para agradecer os comentários 
de V. Ex~ a uma entrevista absolutamente ocasio
nal que dei â Folha de S. Paulo, que este Jornal, 
c::om a generosidade dos seus redatores, _transfor· 
mau numa entrevista de página inteira. Queria 
dizer a V. Ex•, com· relação à questão da Lide
rança. .. 

O SR. JARBAS PASSARII'IHO - Pógina 
inteira não foi, mas foi uma das coisas mais bem 
feitas que Já li, inclusive, quando, paralelamente, 
traz o pensamento do sociólogo que é_ V. Ex.'. 
quando fala em T ocqueville, quando fala em Mali(; 
aliás, gostei muito que V. ~ se referisse a Marx 
mais em relação ao Brumário do que ao Capital, 
e depois Max Weber. Então, aquilo foi pi'epar8.do, 
muifo inteJigente]Jlente feito. E uma reportagem 
.que vale a pena ler. 

O Sr. FeQlan<:fo Henrique Cardoso-Muito 
obrigado._ Mas eu queria dizer a V. Ex' que, no 
episódio da Liderança do Congres
so, não competi com o Senador Humberto Luce
na. O Senador Humberto Lucena foi candidato 
à Presidência da Casa e quem venceu a eleição 
para a Presidência da Casa foi o Senador José 
Fragelli, por um voto. Ao contrário, eu não era 
competidor, nunca seria, do Senador Humberto 
Lucena. Eu é. que, eventualmente, poderia ser 
candidato à Liderança do PMDB no Senado, e 
tendo em vista que o Senador Humberto Lucena 
já era o Líder, imediatamente retirei a minha can
didatura a Uderança do Senado, para que o Sena
dor Humberto Lucena pudesse continu_ar nessa 
Uderança que S. E.x' sempre honrou e continuou 
honrando. Foi isso que acontec:;eu. 
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O SR. JARBAS PASSARINHO - Veja V. 
Ex' que a Corriissão, por veZ-és, s-e eqüivÕca. Peni
tencio-me disto. 

O Sr. Fernando Henrique Cardoso - Pos~ 
teriormerrte, o Presidente Tancredo Neves, na ho
ra com que designou o seu Ministério, por um 
gesto naturalmente de gentileza, designou-me, 
sem antes ter conversado comigo, para Uder do 
Governo no Congresso. No momento- effi que 
isso acontecia, o Presidente _do meu Partido, De
putado Ulysses Guimarães, telefonou para minha 
casa, a fim de perguntar-me se eu sabia disto. 
Disse a S. Ex" que não sabia Dispus-me a ir ime
diatamente lá. S. Ex' me diSse: "É inútil, porque 
já foi anunciado". 

O SR. JARBAS PASSARINHO - E nós 
é que somos os autocratas. 

O Sr. Fernando Henrique Cardoso- Mas, 
para fazer gentileza, não é neceSSâl'iO p-edir per
missão. 

O SR. JARBAS PASSARINHO- Depende 
da interpretação da gentileza. . 

O Sr. Fernando Henrique Cardoso- Pos
teriormente a Isto, tive uma só cOnversa com o 
Presidente Tancredo NeVes a respeito:- pre-cisa
mente do que ele gostaria que eu fizeSSe. E Como 
conheceu bem V. Ex' o Presidente Tancredo Ne
ves e a sua forma cativante de ser, tivemos uma 
longa conversa da qual saf sem saber absoluta
mente o que ele gostaria que eu fiZesse. Entendi 
apenas que ele queria me ter ao -seu lado nas 
articuJaçóes politicas. Comó ele faleceu, fui ao 
\/ice-Presidente José Samey e· disse a Sua Exce
lência que não- me paretia que tivesse sentido 
a continuidade daquela função. Sua ExCelência 
fez-me um apelo, que a interpretação da minha 
decisão de não permanecer poderia ser equívoca 
e criar embaraço a todos nós, a Sua Excelência, 
especialmente, que estava recém-vindo para a 
Presicfencia, e para o meu Pcirtido: 

O SR. JARBAS PASSARINHO -Nessa 
ocasião ele era Paulo? 

O Sr. Fernando Henrique Cardoso- Esta
va começando a ser Paulo. Já vou esclarecer 
quando ele se batizou. Foi em função disto (tue 
permaneci durante um ano, apenas, e depois re
nunciei, porque, V. Ex" tem razão, é muito difícil 
essa função. Devo dizer que não tive o menor 
atrito com qualquer Uder, da Câmara ou do Sena
do, que sempre ttverarn uma posição de muita 
compreensão. Também devo dizer que essa 
questão de liderar o Congresso hãO tem, efetiva
mente, base regimental. 

O SR. JARBAS PASSARINHO- É dificil 
ter atritos com V. Ex!' Pode-se ter divergência, mas 
atrito é dificil, pela lhaneza com que V. Ex' se 
conduz.. 

O Sr. Fernando Henrique Cardoso-Muito 
obrigado a V. Ex~. mas os meus _companheiros 
têm tido uma conduta tão simpática a mim que 
é fácil conduzir-me com lhaneza E o fãto é que 
nós, durante aquele ano tivemos um trabalho 
imenso, especialmente no que diz respeito às pri
meiras mudanças da ConstituiÇão, em abril e 
maio, e eu, basicamente, desempenhei minhas 
funções no- plano da negociação política, em 
1985, sem querer, de forma alguma, imiscuir-me 
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nas Bancadas. Isso diz respeito, também, ao apar
te do seilãdor Chagas Rodrigues, porque, agora, 
a posição é diferente. Nós três, aqui presentes, 
e outros mais, somos Uderes de Partido e não 
do Goyemo. __ Ainda hoje V. ~ foi comunicado _ 
por mim e pelo Senador Carlos Chiarelli que nós 
dois, zelosos da orientação __ do Governo, embora 

- não tenhamos a responsabilidade formal de de~ 
fendê-lo, viemos dizer a V. Ex" que os decretos-leis 
vão- ser objeto de uma leitura, amanhã pela ma~ 
nhã, e alguém há de defender o ponto de vistà 
do Governo, aqui. E nós estamos ansiosos por 
saber se o PDS está pronto a fazer essã defesa, 
porque na medida em que PauJo vira Saulo talvez 
seja possível isso. A situação do Senado hoje é: 
a de que não existe Uder de Governo, e o curioso 
é que nerihum Projeto do Governo teve qualquer 
dificuJdade, porque nós todos nos comportamos 
aqui pensando no País e temos levado esses pro
jetas quase que demonstrando que não é neces-
sário haver Uderanças de Govern-o, basta haver 
Uderanç.ç~ de_ Partidos. Onde há Uderança de Go
verno, diz o Senador Carlos Chlarelli que talvez 
precise haver governo, mas não sei nem se preci
sa._Na Câmara dos Deputados, onde há üderança 
de GoVerno, as coisas são muito mais compli
cadas 'do que aqui, no Senado, onde não há Ude
rança de GOverno. Agora, com relação à conver
são e à desconversão --:...._ a expressão .. descon
versão" foi o redator, não foi minha, não gosto 
dessa expressão ... 

OSR. JARBAS PASSARINHO-A expres
são não honra muito. 

O Sr. Fernando Henrique Cardoso - ... 
na verdade, a conversão,_ que o Presidente José 
Sarriey anuncioU ao País. não foi quando tornou 
posse río" Governo, foi posteriormente a isto, mas 
quando Sua Excelência fo1 designadO Presidente 
de Honra do PMDB. Foi nesse momento que Sua 
Excelénciã se sentiu realmente batizado, e disse 
qUe "eStavã fazendo Q.caminho -de Damasco". 
V. Ex' que é um leitor atento, até mesmo das 
entrevistas despretensiosas que dou aqui e ali à 
imprensa, há de se recordar de que eu disse que 
talvez essa chamada •·desconversão" se tivesse 
dado em função de pedras que nós próprios puse
mos no Càrriirifio de Damasco. Eu não eximi o 
PMDB da responsabilidade da situação atual de 

- Uril eSfriatriento de relações entre o Presidente 
e o Paitiaõ e, querrl sãbe, a política económica 
tenha sido um desses empecilhos para uma con
versãO prenã, embora eu tenha dúvidas, porque 
sempre vi o Presidente José ~mey com grande 
erifü.Siasfno, -nã-1êlevisão, defendendo realmente, 
coino um converso, as teses do PMDB. Ninguém 
defendeu com mais brilho o cruzado, rteni mes
mo o próprio profeta do Plano Cruzado, que foi 
o Ministro Funaro, deu tanta ênfase à defesa da
quelas teses como o fez o Presidente Samey. E 
quando houve a moratória, quem mais se entu
siasmou foi o Presidente Samey. De modo que 
acho que Sua Excelência se sentiu tocado pela 
graça. E, quem sabe, depois, como disse, algu
mas tentaçõ_es demoníacas o tenham desviado 
do bom caminho. E fomos, talvez, também em 
parte, parc_eiros desse endemoniamento do Presi
dente, não o nego. Mas eu não me referia à econo
mia; quando me referi a uma eventual recaída 
do Presidente ou ~ u_m caminho de volta, não 
pensava no PDS -devo dizer a V. Êxl' com sincerl-
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dade -como tal Partido, eu pensava numa situa
ção política, que, na sua fase final, especialmente, 
se marcou pela existência de um forte mecanismo 
da máquina do Governo, trabalhando em função 
de,--caocjidaturas, em função-de_ interesses, não 
digo do Presidente, não quero fazer essa injustiça 
ao Presidente Figueiredo, mas de candidatos que 
estavam ali disputando o poder. Eu pensava muito 
mais na parte do processo político do que do 
econômico, até porque, na parte económica, acho 
que o Presidente José Samey realmente envere
dou por esse caminho; está de tal forma amarrado 
às teses que sustentou, que vai ser difícil ao Presi
dente defender teses diferentes daquelas que vêm 
sendo por ele sustentadas até agora. Mas na parte 
política, não. E quando me referi a isto - vejo 
aqui companheiros nossos. do_Senado, que são 
de Estados diretamente vítimas desse modo de 
proceder na política - eu me dirigia muito mais 
a essa perda do sentido ... - como poderia dizer 
sem ser ofensivo para com o Presidente o que 
não gosto de _s~r - de uma certa _compostura 
-no uso da máquina oficial, na discriminação de 
pessoas, quando elas não rezam pela mesma car .. 
tilh>. 

Eu me referia muito ma[s a isto, do que aos 
aspectos económicos. Eu nãO tinha presente, não 
digo para gabar a V. Ex', pois V. Ex~ sabe que 
eu o faço sempre com o maior entuSiasmo, por· 
que V. EX"' acabou de dizer que hoje somos ami· 

- gos, e é v:erdade, e eu tenho uma_ a,dmiração cres
cente por V. Ex', mas não é por Isto que estou 
dizendo: eu não pensava no PDS; eu pensava 
muito mais no PDS Quanto àquilo- (iue se acostu
mou chamar aqui de "o sistema", que não se 
sabe bem o que é, mas que, no fundo, é a máquina 
e o uso dessa máquina de forma abusiva. Vejo 
que o Presidente da República, se não a usa, conw 
sente no uso dessa máquina e até em certas técni
cas, que devem ser afastadas da vida democrática. 
É por isto que digo que sua excelência está esco
lhendo um caminho que não é democrático. A 
todo instante vemos insinuações, através de me
canismos de Imprensa, de altos assessores do 
Governo, e ag'orá, não sei se é PauJo ou se é 
SauJo; talvez seja Sau1o mesmo, que utiliza abun
dantem~nte desses re~s para obter vantagens 
políticas menores, e em detrimento dos interes
ses, à$ vezes das regiões, às vezes interesses legfti
mos de políticos, de companheiros do mesmo 
Partido. Era a istõ que eu me referia. Durante 
muito tempo ainda tive a esperança de que, de
pois do batismo, viesse a crisma, e que, realmente, 
Saulo se trã.nsfonnasse em PauJo; talvez não tão 
duro como foi Paulo, mesmo depois de cristão; 
falvez um pouco mais transigente, mesmo com 
o credo novo. Mas pensei que ele fosse capaz 
de manter o credo novo, e vejo com pena, real
mente com pena, que, infelizmente, voltou às hos
tes, não digo dos bárbaros, mas dos romanos. 

.0 SB. JARBAS PASSARINHO -Sr. Presi
dente, V. EX" adverte sobre o tempo. Sei que é 
anti-regimental, completamente, mas, diante do 
prazer c(lm que ouvi o nosso Uder da Maioria 
falar, que se exime de ser Uder do Governo, acho 
que até poderiarnos combinar o tempo dele com 
o meu, para que eu pudesse conduir este dis
curso. 

O Senador Chagas Rodrigues levantou um pro
blem_a _e acabamos de ouvir a notícia histórica 
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de como se deu. Houve uma renúncia de posição Ministro Aníbal Teixeira, da Seplan; um levanta-
de Líder do Governo no Congresso. Mas, Senador mente multo -detalhado: Quem falou? Quanto 
Chagas Rodrigues,_ veja bem~ aqui existe_ uma tempo falou? Quanto se defendeu? QUanto ata-
maioria nítida, que é do PMDB, acompanhada cou, enfim, é esse levantamento que mostra que 
de um segundo Partido, que é o PFL, que durante o PMDB teria tido uma carga horária, falando _em 
muito tempo foram aliados na ·chamada Aliança termos letivos, maior do que a Frente Liberal na 
Demácrática ~ se não· me engano, era ·este o defesa dos-intereSses do Governo. Não, do Gover-
nome. E não me passa pela cabeça, de maneira no; a_ Frente Uberal ganhou na parte da defesa 
alguma, que um Líder de maioria, que está deri- dos interesses do País. Então, apenas esse deta-
vando essa maioria exatamente -do Governo, não lhe. F_oj uma informação da Seplan, coordenada, 
possa ser paralelamente um intérprete do pensa- parece-me, pessoalmente pelos computadores 
mente ·do Governo e da defesa do Governo, a do Ministro Aníbal Teixeira. 
menos que nós tivéssemos condições como hoje 0 Sr. Fernando Henrique Cardoso _ v. 
se dá, por exemplo, nos Estados Unidos, em que EX reconhece ta] fato. 
o Presidente é eleito por um partido, como o Par-
tido Republicé:irro, e a maioria é demócrata no O Sr. Carlos Chiarelli - Não! Reconheço 
COngreSso. Então, o líder da maioria não é neces- que houve essa informação do Ministro Aníbal 
sariamente o líder do governo, mas pode ser. Teixei~a, que corresponde à réã1i9a:de, com cer-

Aqui no caso, a maioria é nítida, vantajosamente teza. 
nitida do PMDB. O PMDB tem 17 Ministros, o o Sr. ChãgBs Rodrigues_ v. Ex' permite, 
PMDB tem 22 Governadores, e o--PMDB ainda já que me honrou com referência a meu nome? 
acha que não tem Ministros e que ainda não tem 
GovernadbreS na condição suficiente de ser _Gel- O SR. JARDAS PASSARINHO- A honra 

é minha. Eu gostaria de concluir porque o Presi-
vemo. Não posso entender essa falta de responsa- dente não tirou do meu visual 0 vermelho, que 
bilidade assumida, a menos que seja eu, tão coriá-
ceo, tão pouco inteligente, que não seja capaz - - ~ou~:m~o~g~~e me agrada só quando se trata 
de permear, na vida parlamentar, aquele que sig-
nifica o Uder de maioria de um Governo que O Sr. Çhagas Rodrigues- Nobre Senador 
não_ seja também o Líder do seu Governo. Porque Jarhas Passarinho, V. EX" é, sem nenhum favor, 
eu não levo em consideração a Aliança tão feliz, Uina das inteligências mais brilhantes, maiS lúci
tão fraterna entre_ o PMDB e o Partido da frente -das e mais penetrantes que temos. V. EX', real-
Liberal. Nós todos sabemos que foi a coisa mais mente, honra o Congresso Nacional, qUalquer 
deliciosa que acOnteceu aqui; é a aliança em que que seja sua posição políticO-partidária. V. Ex' há 
os dois aliaâos jéimais brigaram entre_ si, os dois de convir que estamos em uma fase que eu diria 
aliados jamais tiveram ciúmes· um do outro, os atípica. Nós estamos saindo de um período de 
dois aliados jamais dividiram o butim do Governo vinte ailos em que o-Pã:ís só conhecia dois Partidos 
entre Ministérios. De maneira que _o que acontece POlíticos. O Qiande partidO -da oposição cresceu 
é isto: mesmo que_o PMDB tenha 17, ainda acha ianto que, hoje, n6s vemos companheiros nossos 
que não tem os 26 e, por isso, talvez não se consi- nos mais diferentre_s partidos: PC do B, PCB, te-
dere Líder do Governei, e- a pObre da Frente Libe- mos companheiros no Partido Socialista, no PDT 
ral, que tem uma partilha menor, foi quem durante efambém no PFL Então, estamos ultimando esse 
muito tempo, aqui no Congresso, sustentou a res- período. A situação ainda é_ atípica, tanto que o 
ponsabilidade dos ónus de_ ser Governo. Eu tive nosso Presidente da República é ainda a única 
esse ónus de ser Governo durante vários anos autoridade que-r1ão recebeu seu mandato direta-
e assumi a minha responsabilidade. -mente dO povo. Daí essa situação _que V. EX'- eStra

nha. Se V. EX me permite, dentro _desse pensa-
O Sr· Fernando Henrique Cardoso - V mente de que a nossa realidade é atípica e o 

Ex" Perrriite-me uma pequena cõrreÇão? País precisa _ o quanto antes - de ter promul-
0 SR. JARBAS PASSARINHO- Pois não. gada a sua Constituição, e voltar a ser como antes, 

e como hoje, na Europa e nos grandes países 
O Sr. Fernando Henrique Cardoso- Hou- da Ásia. Eu também, eu que venho _daquela fase 

ve um levantamento feito pela Casa Civil e, na - onde__ a Câmara funcionava ·na Rio _de Janeiro, 
verdade, o Partido que proporcionalmente mais habituado, eu que deixei 0 Congress_o em 1969, 
atacou o Govern-o na Cãmara JõfO PFL. quando fui cassado, vejo mesmo_ qlle as coisas 

O SR. JARBAS PASSARINHO- Na--Casa-- são muito cliferentes. O Senado, não s6 pela sua 
CiVil? Atê pouco: tempo,- estava preSente_ aqui o natureza mas, também, aqui, ei.i nem vejo aquela 
Senador Marco Maciel. Eu até chainaria o Sena- OpOsição que conheci no Rio de JaneirO- e aqui, 
dor_MarcoMaciel,porqueS.EX'.estásendoposto wnbérri, em 1964. Mas, querO crer que,-muito 
em dúvida aqui. Não era mais ele? __ Entáo, foi o ein breve, teremos a nossa Constituição e o Oe-
Ministro Costa CoutO que fez eSSe levafltamento vemo terá _ôs seus líderes e, á.qui, uma Oposição 
também. É Uma queStão interna: forte. 

O Sr. CaiJoS ChiãreW- _:_ V. Ex" peimite-me O SR. JARBAS PASSARINHO - V. Ex· 
só um esclarecimento sobre essa informaçã-o? tem razão~ nobre Senador, de não ter visto a Opa-

O SR. JARBAS PASSARINHO _ V. EX" siçáo que com ela conviveu no passado. Mas, 
tem 0 direito de defesa. havia uma diferença grande. Nós tínhamos dificul~ 

-'dade de fazer Oposição aqui - eu já disse no 
O Sr. Carlos Chiarelli - É para elucidar o ano pa·ssado- e a primeira dificuldade é porque 

detalhe que passou desapercebido pela rapidez não havia quem defendesse o ·Governo, a não 
da informação. É que ess_e levantamento a que seralgumasvezes,pelomenospelomeutestemuk 
se refere o ilustre Uder, Senador Fernando Henri~ nho, a posiçã-o-da Frente Uberal. Lembro-me de 
que, é um levantamento que foi propiciado pelo uma vez de ter feito aqui um pequeno discurso 

onde já incidia soPre_ a questão da economia, 
ac;hando _ que o c a !ninho não estava bom, não 
era corretO e, em seguida à minha palavra,- pediu 
a palavra um Senador pelo PMDB, um ilustre re
presentante da Bahia, que atacou mais o Governo 
do que eu. Então, veja que as experiêitcias são, 
de fato: como V. Ex" diz, _atipiCâs. 

Agora, eu gostaria de concluir, Sr. Presidente, 
chamando a atenção do seguinte: o Senador Fer
narido Henrique Cardoso não disse, evidentemen
te, que não assume a responsabilidade em relação 
ao- problema da economia. A economia é impor
tante. Eu riãõ che"go -.i ser catastrófico, Como me 
parece Ser, para surpresa minha, o Seriador José 
Richa usou uma expressão, e nós ambos fomos 
objeto de um editorial de O Estado de S. Paulo 
do dia 31, último dia do ano passado, em que 
_SOmo_s- ãDaii5ad0s- nas- nossas declarações. Se
gundo o editorial, o Senador José Richa disse 

- qUe, se dentro de noventa dias, a- econOiTiia não 
estiVer ordenada neste País e saneadas as finanças 
brasileiras, corremos o riSco de um golpe militar. 
Eu duvido que o Senador tenha dito isso nesses 
termos. Eu clisse e repito, agora, sim:_ passamos 
um ano altamente revelador dessa desordem eco
nómica. Quantas vezes, aqui, tive qUe defender 
o Govemq _contia unia inflação de 40%? Depois 
é verdade, chegou a 200, 220%, eu já não era 
Líder do Governo, mas ela se estabilizou durante 
vinte meses em 220%, com um cresCinientO qUe, 
de saída, não existia, porque era toda a economia 
capitalista do mundo que estava abalada, era o 
mundo crescendo negativamente. O maiqr deve
dor do mundo náo é o Brasil, mas os Estados 
Unido_s da América: devem 400 bilhões. de dóla
_res_, Só_ o __ se_u déficit público corresponde ao PNB 
brasileiro. 

Ainda ass_i_m,_nQs, agorã, cons_eguimos chegar 
a dois recordes; um recorde nacional de ano e 
um recorde nacional de mês. Chegamos a 336% 
de inflação anual, recorde absoluto, histórico, e 
chegamos a 26% de inflação num m~s, que foi 
o mês d_e junho. 

Concordo plenamente com o pensamento que, 
me parece o editorial de O Estado de _8. Paulo 
colocou junto comigo e do Senador José Richa, 
de que é absolutamente importante_ o efeito da 
economia sobre o social e sobre o político. Não 
sendo marxista, não posso, entretanto, ignorar a 
pressão que a economia exerce sobre os diversos 
segmentos da população brasileira, e mundial. 
Se a economia vai bem, é preciso um esforço 

- muito grande para fazer valer a liberdade; como, 
- por exemplo, hoje, se faz na Cor é ia do Sul, corno 

hoje se faz na Polônia,_onde a economia_não vai 
bem, porque é mais devedora do que o Brasil. 
Mas pelo menos no caso_ da Coréla, que acaba -
de_ultrapassar o Brasil em produto per capita. 

Se a econbmía vai bem, as coisas poTíticas vão 
bem porque a parte social também vai bem. 

Encerrando essa participação, no primeiro dia 
ae "nos-so-s- trabalhos, gostaria de salientar ... 

O Sr. José Richa- Permite V. Ex" um aparte, 
antes de encerrar? Quero entrar na história, pe
gando uma carona no seu discurso. 

O SR. JARBAS PASSARINHO - Com 
muito prazer, Senador. Honra-me muito que _V. 
Ex' perticipe desse nosso desajustado e despre
tendm>o discurso. 
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O Sr. José RJcha- Nada, como sempre mul
to competente discursO. Apenas gostaria de colo
car a minha posição com bastante clareza. Em 
nenhum momento disse que se em 90 dias não 
houver urna reversão desse quadro económico, 
que é o pior já vivido por "este Pais em toda _a 
sua história, que haveria um golpe militar. O que 
declarei é que se não houver alguma providência, 
tendente a reverter esse_quadro nos próximos 90 
dias, este País se_ tomará ingovernável, ingover
nável. Agora, a ingovemabüidade ... 

O SR. JARBAS PASSARINHO - Não sei 
se V. fXi' leu o editorial. Leu? 

O Sr. José Richa- Não, não cheguei a ler. 

O SR. JARDAS PASSARINHO- Inclusive 
faz uma certa articulação e_ urna correlação entre 
a pessoa do Ministro do Exército, que é amigo 
pess_oal de V. Ex", e -as declarações de V. Ex•, 
o que achei mais importante lembrar-lhe, justa
mente isso. 

• O SR. JOSÉ RICHA- Vou até procurar ler, 
porque realmente é uma coisa extremamente im· 
portante que foi durante esses ... 

O SR. JARBAS PASSARINHO - É um 
editorial muito interessante. 

O Sr. José Richa- Pequeno recesso e então 
não li todos os __ dias os jornais. Mas, na verdade, 
é isso qU:e está acont~endo._Estamos com a 
possibilidade de uma hiperinflação ou de unia 
estagflação ou das duas coisas combinadas, o 
que nos coloca diante da possibilidade da ingover
nabilidade. E aí, âas àUaS; -uma: ou O País fica 
disponível para uma pregação demagógica e po
pulista, o que só fará adiar os pioblemas institu
cionais e os problemas políticos, Ou então, imedia
tamente, para restabelecer a govemabilidade, vai 
ter que ser, já que não há credibilidade polttica, 
através da força. Então -nãO é- o que desejo, e 
quando fiz esse alerta, foi exatamente no sentido 
de tomarmos algumas providências polítíc-as, -no 
sentido de evitar o que me parece natural que 
aconteça Na hora que a inflação atinge esses 
níveis e não temos um plano económico, o que 
vamos esperar mais? AlgiJriüt proVidência tem 
que ser tomada! E cai-o MiriistrO da Fazenda e 
no dia seguinte o Presidente tira fériasl Quer dizer, 
foi diante de uma conjuntura, num determinado 
momento que fiZ esse alerta. 

OSR. JARDAS PASSARINHO -Sabemos 
que S. EX' ficou bem guardado, porque na sua 
ilha ele ficou guardado p~la ·Polícia, ficou guar
dado pelo Exército, Pela Marinha, pela Aeronáu
tica ... 

O Sr. José Richa- ... e pelos tubarões. 

O SR. JARDAS PASSARINHO- ... e pelos 
tubarões, então, é uma guarda completa. 

, O Sr. José Richa- Então,-era apenas isso. 
E um alerta. Acho que nós políticos, temos _o 
dever de fazer esse alerta. Agora, acredito no poK 
tendal deste País e no equacionamento dos pro
blemas. Não sou pessimista Com- relação ao ptóg· 
nóstico, não sou pessimista com-feTação às possi
bilidades de saírmosc:lessas dificuldades. 

Dizem que Deus é brasileiro; ri"las temos que 
dar uma mãozinha, é preciso que a gente ajude, 
senão é evidente que as coisas vão caminhado 

-para esse-rumo; Então é no Se'ntido mais de preve
nir a continuar assim será ineVitável. E como- Se 
vai_prevenir? Uma das coisas podemos fazer, que 
-é apress-ar- a- Cõtistítulçao. A falta de definições 
também; ao invés de contribuir está concorrendo 
para agravar a e·conomla. Isto é responsabilidade 
nossa, sõ- e não tem nada a ver com o Governo, 
aí é problema nosso. É_isto que procurei também, 
com um _pouco da responsabilidade que me julgo 
ter neste instante, alertar nossos colegas Consti
tuintes, p-orque temos que terminar logo a Consti
tuição para haver defit1içóEis claras, precisas, _das 
regras políticas, econômkas, sociais, para que es
te País retome o ritmo do lnvestimentõ particUlar, 
privado, que vai ajudar evidentemente, junto com 
providêndas de _Goyerno,_ ~ ·recuperar a nossa 
ecOnOmia. - · 

OSR. JARDAS PASSARINHO- Confesso 
a V. Ex", Senador José Richa, que fiquei muito 
honrado_ de me ver ao lado de V. ~ no editorial 
porqu-e os nossos pensamentos estão semelhan
tes, apenas V. ~ deu um prazo e eu não teria 
dado prazo, foi como o editorial salientou~ Mas 
estamos hoj~ abrip.d_o as nossas s~óes. 

_ O. Sr. -José Richa- Não foi assim um prazo 
como se diz, mais_ ou men9s, dei 90 dias. Acredito 
que esse Pais_pQr_ aí pode mecür o seu potencial. 
Este País é adrriirável, resistindo a uma inflação 
deste tamanho, à iné(cia doS políticq_S, à_ in~S
tênda de partidos e à falta de GovernO. E Se Pelo 
menos em 90 dias isso não for equacionado é 

_ evidente que vamos chegar a uma situação ainda 
ma1s difícil. 

O SR. JARD_AS PASSARINHO-c Entendo, 
--v. EX' n~o é bariquiiro, rião é n~Õciante,- não 
é negocista muito menos, mas, naturalmente foi 
IEW<ldº a_ esse prazo ao assimilar o prazo de uma 
promissória, então dá 90 diaS. Não fiz obserVações 
sobre prazo, mas, acho_ que estamos abrindo a 
sessão nest~ dia de h9je, 5 de janeiro de 19_88, 
cOm urna- enornie reSponsabilidade. 

A primeira cabe a nós, como V. Ex.' salientou 
muito. b_em e ainda há pouco o nobre_ líder da 
maiofíà_~ feó..iSadaiTlEmte do Governo, o Senador 
Fernando Heni'ique, :é que nóS temos a fespor1sa
bilidade, estamos paradqs há mais de 50-dias 
e não se concebe que a Nação fique a eSPera 
de decisões da méi.lor-importâricia, Como é a deci
são do sistema de governo, como a decisão do 
mandato do Presidêflte e nóS não tenhél!Jlos _ppor
tunidade de concluir desde logo uma pequena 
diferença ria votação dO Regimento Interno sendo 
inodifiCãdO na-Conitifiiiilte.-

A Nação olha para nós certamente com olhos 
crítlcos e lió~r sorriaS õs niãis "vísadõS. Ainda há 
pouco tempo, a Folha de S. Paulo publicou 
uma enquete em matéria de falta de credibilidade; 
n6s ganhávamos, éramos dos últimos, o penúl
timo era a Imprensa, os últimos éramos nós. E 

-a: Imprensa, talvez com medo de chegar a último, 
então nos.&tacam um pouco mais para que per
maneçamOS na posição de último e aí estamos 
nós. · - _ 
~ : -o- traDaTFiõ-i=eã"lizado na ·comissão de SistefTiã
tiiãÇàO-féifOe 50 âlas -de votação de manhã, de 
tarde, e de noite, sábados, domingos e feriados, 
a não ser o ferjado de Finados, deu alguma me
lhoria à nossa imagem; Jogo depois esse maras
mo que nos atinge a todos leva com que outra 

vez--se- jJense no homem público apenas como 
um fruidor de poder e de vantagem. 

O Sr. Carlos Chiarelll - Permite V. Ex.' um 
_apa!'f:e_? _ 

O SR. JARBAS PASSARINHO- Se o Pre· 
sideote me p~rmite, para concluir ... 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -
Peço ao nobre Líder, Senador_Jarbas Passarinho, 
que este seja o último aparte ao seu discurso. 

O SR. JARBAS PASSARINHO----:- Darei, co-
mo último aparte, mas ·não como derradeiro a 

V. Ex-

_O Sr. CéÍrlos Chiarelli - Sabia que V. Ex" 
não perderia essa. (Risos.)- Nobre Líder, o pro
nunCiamento· de V. Ex• é um dos mais valiosos 
-qUe esta-Casa 1em ouvido, apesar de que muitos 
OUtrOs -tem feito, todas eles catalogados no ran-
1drl9 doS maiS valiosos. QuandO se aprOximava 
da peroração, o que eLr Via era justamente esse 
sentido de responsabilidade coletiva que todos 
já tínhamos e passamos _a vê-lo, de_ cerm. fo~mi; 
f:tnlj>Ji.3do na me-dida erri-que ffiaiS possamos COO· 
tactar com as bases, com aqueles que nos delega
ram o_ poder d_~ rep~esentação aqui. A cobrança 
se faz cadã vez mais insistente: o que está aconte· 
c-endo com a Constituirité? Então riie"'vêin aJQÜ
mas questões, que formulo rapidamente: em pri· 
meiro lugar; em face dás indefiríiçôes da 'Cõrlsti
tuinte, sobretudo nesse período final desses 48 
dias que caminham para se alargar ainda mais, 
pela perspectiva pouco exitosa de negociações 
satisfatórias. COm-eçamos; como' ConstitUintes, 
tarnbé!TJ a pagar alguns outros problemas que 
não--decorrem_ da ConStituit1te. Por exemplo: a 
Constltuirite j)oCie-ser uffi elemento agravante no 
processo do desajuste da economia brasileira, 
mas não é por causa da COnstituinte que estamos 
nesta situação em que tivemos uma corrosão sa
jarial de 4 7% ' que tiv_emos uma geração de em
pregos praticamente de um milhão e trezentos 
?nü aquém -da necessidade, que tiVemos os 3ô5% 
da inflação anual, que tivemos os recordes todos 
a que V. Ex~ se referiu, e os reCéios e temores 
da hiperinflação, ·da estagflação, etc., que tivemos 
a não solução da negociação da dívida externa, 
com o vazamento continuado de recursos e que 
tivemos; enfiin, ess-e agravamento quEi-me-paieCe 
o maior de todos os problemas económicos, que 
é o fato de que chegamos a 31 de dezembro 
com uma dívida interna de cinco trilhões _e_ qui
nhentos bilhões, e uma previsão, se "! inflação 
for dé IZO%; de -que O -custo dã. rOJa-gem dessa 
dívida no decurso- de 1988 Vá-ser da ordem de 
mais_uril trilhãO e qlúrtroCentOs -bllhões de cruza
dos. Como a previsão de todos é de que essa 
inflação não vai ser de 120%, vai de ser de muito 
mais, estamos caminhando para ter uma dívida 
inteipa _e pública, neste ano, que_ feche 88 com 
dez trilhõ~s ou coisa que o valha. O que, evidente
mente, é um agente, um reagente inflacionário, 
que põe de lado toda e qualquer perspectiva de 
projeto de contenção, de austeridade, de combate 

-ao déficit"f)Ub!ico, etc. E isto, não -é, realmente, 
decorrência da Constituinte. Não foi a CÓ.nsÜtuinte 
que escolheu o Ministro. Não foi a Constituinte 
que determinou quais eram as diretrizes ou quaiS 
não eram as diretrizes. De qualquer maneira, acho 
que não podemos, ilustre Líder, como V. EXr bem 
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disse, mesmo não sendo responsáveis por estes 
fatos que têm outras origens, transferir por mais 
tempo as deliberações da Constituinte. Sente~se 
daramente, não sei se no prazo que n,5o teria 
sido indicado pelo Senador José Rlcha, com· exati
dão matemátiCa, inas- cJUe teriã ~SMõ enUnciado 
a ponto de o joma1ista chegar aos 90 dias da 
promissória, que se não consegUiimos deliberar 
com presteza, se não conseguirmos .ter a capaci
dade de reunir celeridade com sabedoria, neste 
momento, graças ao mecanismo e ó vetor de 
entendimento, a situação. provavelmente, desem
bocará naquilo que está enunciado por V. ~, 
ou partiCUlarmente pelo Senador José Richa. O 
(Juadro de descrédito é grande, estamos tendo 
a decomposição dos Partidos Políticos, estamos 
assistindo à absoluta falta de viabilidade de exer
clcio efetivo das lideranças, estamos vendo o 
completo process_o de salada mista, de méJange 
dos princípios doutrinários, programáticos e ideo
lógicos; estamos vendo a corrosão das Casas Le
gislativas, o descrédito do Executivo e uma pertur
bação absoluta do Judiciário. ElltâO, talvez reste 
a nós, da ConStituinte, uma tentativa de restaurar 
o processo. E aqui um dado prático, para concluir: 
estamos vendo, seguramente, que por mais rápi
dos que sejamos, vamos ter agora, pelo menos, 
doze, quiru:e dias entre emendas, pare_cerdo Rela
tor, publicação, destaque, etc. Isso tudo é muito 
complicado, ilustre Uder Jarbas Passarinho, para 
ser entendido pela opinião pública, sobretudo por 
uma opinião pública que está cansada depois de 
quarenta e cinco ou cinqüenta dias de indefmi
ções, insegurança e entrevistas de radicalismos 
estéreis e quase histéricos. Então, nesse_ sentido, 
mais vinte dias dessa mecânica regimental será 
dificil de se aceitar. Por isso faço uma ponderação: 
acho que o Cohgresso, neste momento, teria uma 
oportunidade de resgatar uma parte desse tempo 
perdido, sobretudo dessa esperança a se perder, 
na medida em que realmente coloquemos uma 
parte de nosso empenho dedicado e convicto no 
trabalho de podermos inclusive examinar as deci
sões que o Poder Executivo tomou neste final 
de ano. Pela primeira vez na História, baixa-se 
reforma fiscal por decreto-lei com o Congresso 
empo não apenas para firmar urna posição do 
Congresso, mas também para mõstrar que havia 
sintonia com a opinião pública, para assegurar 
a autonomia e para preparar o clima, inclusive, 
para a Assembléia Nacional Constituinte que vai 
retomar o seu caminho. Esta é uma ponderação 
e um lembrete que faço, evidentemente correndo 
o risco, se não com a certeza de que deslustro 
o colorido do brilhante pronunciamento de V. Ext, 
não apenas excelente no conteúdo, mas como 
sempre altamente adequado na imagem e no es
tilo. 

O SR. JARDAS PASSARINHO - Tenho 
apenas uma discordância quanto ao final do dis
curso de V. Ex_f Ao contrário, V. Ex' participa de 
uma maneira brilhante daquilo que eu quis dizer. 

Lembraria mais uma vez ao Senador Chagas 
Rodrigues de como é difidl o PDS fazer oposição. 
Veja V. Ex• que a oposição mais bem feita no 
momento foi a do üder do Partido da Frente 
Uberal, quando falou inclusive sobre esse fato 
inédito de se baixar decreto-lei com o Congresso 
funcionando. Inédito eu não diria - corrijo o iné-

DIÁRIÜDO CONGRESSO NAOONAL (Seção 11) Janeiro de 1988 

dito ~ mas pelo menos muito agressivo, depois 
de tantos discursos em tomo. 

06Stãria de chamar a atençlfo especialmente, 
não tio campo sociológico do Senador Ferna'ndo 
H~nrique Cardoso, mas no campo de algum mo-, 
do dos cientistas políticos, que Chesterfield dizia, 
há rriuit6s e muitos anos. que_ três condições se 
somam para uma revolução: uma economia em 
deSordem, uma insatisfação popular crescente e 
uma doutrina ou ideologia sendo oferecida como 
solução. 

Estamos exatamente à frente ·disso e temos 
a nossa responsabilidade. Não que eu tenha que
tidó simplificar o problema, que me parece ser 
o ponto de vista do Senador José Richa. 

O 'sr. José RJcha- Então. veja V. EX' que 
segundo Chesterfield já devíamos estar_ em plena 
revoll,lção. Os noventa dias que estou dando pen
so que é tempo demais. 

. O SR. JARDAS PASSARINHO - São as 
condições que proporcion-am. Naturalmente o 
prazo fica em função da evolução dos aconte
cimentos. 

Eu não diria, o que me parece foi um pouco 
da colocação do Senador Carlos Chiareli, que a 
responsabilidade é nossa, da Constituinte, em tu
do. Absolutamente, não. Mas que estamos sendo 
uma concausa, estamos. Estamos sendo respon
sabilizados por Isso mais até do que devfamos. 

0-Sr. José Rkha- E temos sido pretexto. 

O SR. JARDAS PASSARINHO - Temos 
sido, como diz V. EJtl" muito bem, o pretexto para 
Isso. 

Eu chamada a atenção apenas para um fato, 
o medo que tenho das panacêias no Brasil. Apre
senta-se um problema grave, aparece a panacéia. 
A panacéia pode ser a eleiçáo, Di retas Já, a pana
céia pode ser a Assembléia Nacional Constituinte 
sendo convocada, a panacéía pode ser as eleições 
diretas de 88. Tudo_ isso, no meu entender, deve 
ser analisado por nós, como homens políticos, 
com a maior responsabilidade. 

Nunca esqueço aqui urna frase utilizada pelo 
Sen-ador Amaral Peixoto, figura sobre a qual eu 
vim me debruçar aqui ne~ta Casa, tão impregnado 
eu era antes contra S. EJtl', através de um detenni
nado panfletário brasileiro. No entanto, esse ho
me_m, esse adfTJirável homem público dizia tUna 
vez:· "Confio absolutamente, acima d~ tudo, no 
Brasa, nos políticos, porque em todos os momen
tos: de crise nacional foram os políticos que deram 
a soluçáo. A solução_ verdadeira, a solução pací
fica, a solução para o entendimento partiu da área 
política. E esSe é o desafio que temos ao iniciar 
este ano. Ou_far_~mos isso, ou estaremos à mercê 
exaiamente daquilo que V. Ex~, Senador Rkha 
acabou de rememorar dentro do nosso pensa
mento comum. Ou tenhamos uma possibilidade 
de fazer com que o Governo se afinne, com que 
o Governo tenha medidas que são salutares de 
saneamento de sua economia, adma de tudo, 
que tenha a coragem de medidas amargas, por
que elas são necessárias - e é estranho que 
tudo Isto seja dito por um homem de oposição, 
mas é Preciso, porque somos brasileiros, estamos 
dentro do mesmo País - ou então teremos o 
vazio_e o vazio não se comporta bem com a falta 
de poder. (Palmas prolongadas. O orador é efusi
vamente cwnprimentado pelos Srs. Senadores.} 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -
COnCedo a palavra ao nobre Senador Jamü Had
dad, como líder do PSB. 

O SR. JAMIL HADDAD (PSB - RJ. Como 
Uder. sem revisãO do Orador.)- Sr. Presjdente, 
Srs. Senadores: 

lnicto () lTleu pronunciamento com o fmal do 
discUfso do nObre Senador Jarbas Passarinho. 

Sabemos nós, e a Folha de S. Paulo fez uma 
prévia, uma pesquisa onde mostrou claramente 
o estado de descrença da população em relação 
à classe política. 

Sr. Presidente, no- dia 1" do corrente ano, a 
Folha de S. Paulo - e peço aos nobres pares 
que prestem atenção- publicou essa declaração 
do ftlho do Presidente da República, Deputado 
Sarney Filho, a respeito do poder político. S. EX' 
declarou, alto e bom som, que 70% da Consti
tuinte é composta de "picaretas" que s6_se_ inte
ressam por vantagens pessoais. Quem diz não 
sou eu, quem disse foi_o filho do Presidente da 
República, ConstitUinte Samey Filho, no momen
to em que a classe política se encontra extréma
mente desmoralizada através dos vários órgãos 
da imprensa. Sr. Presidente, a mim não me atinge; 

· a.minha consciência é_ tranqüila e todos me co
nhecem, sabem que nunca fui áulico palaciano 
e que, aqui nesta Casa. voto mensagens do Gover
no quando as mesmas são de interesse nadonal 
e critico com Veemência o GoVerno, qua!jâo- ele 
toma providências contra os interesses nacionais. 
Essas declarações do ftlho do Presidente da Repú
blica foram motiVo para Um artigo publicadO hoje 
no Correio Brazlliense, pelo jornalista João 
ErniJio FaJcão, Presidente do Comitê de Imprensa 
do Senado dã República. 

Sr. Presidente, a classe política está desmora
lizada, não há dúvida nenhwna, e para restaurar 
sua imagem de dignidade temos que, de ime
diato, aprovar a Constituição, marcando a data 
das eleições presidenciais, para que haja uma es
perança, ainda, na população brasileira, quanto 
ao futuro desta Nação. 

Todos sabemos da euforia que o Cruzado I 
causou à população brasileira. Num detenninado 
momento. tinha-se a impressão de que o povo 
brasileiro estava num estado de graça. 

Srs. Senadores, quando o barco começou a 
afundar e houve a necessidade de reajustes no 
"Cruzado", estes não foram feifos, e o CruzadO 
I transfonnou-se num estelionato eleitoral. Digo 
estellonato eleitoral porque foi através do Cruzado 
I que o PMDB elegeu 305 CõnstituiriteS_ e 22-Go
vemadores. As umas estavam sendo abertas e 
estava sendo editado o Cruzado D, que levou ao 
estado falimentar não a classe menos favorecida, 
mas a classe média. 

Sr. Presidente, lemos nos jornais de hoje que 
o reajuste dos aluguéis em São Paulo ultrapass
sou mil por cento. Mil por cento, Sr. Presidente, 
foi a quanto chegou o reajuste dos aluguéis em 
São PauJol 

Sr. Presidente, no entanto, a falácia da mora
tória, que não foi moratória nenhuma, que foi 
falência, porque a partir do momento em que 
o superávit dà balança comercial, que era de __ um 
bilhão de dólares, passou para 125 milhões, não 
havia como pagar 12 bilhões de_juros da dívida 
anua1mente. 
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Agora, Sr. Presidente, caiu o terceiro Ministro 
da Fazenda e há uma euforia em determinados 
aspectos, em determinadas órbitas, porque va
mos sair da moratória, isto é: vamos Volta( a pagar 
12 bilhões de dólares anuais como serviço da 
dívida externa. Estudos realizados, levantamentos 
feitos no Banco Central_ moslram que, de 1970 
a 1986, foram captados. em números redondos, 
no exterior, 200 bilhões de dólares, dos quais 184 
bilhões retomaram no pagamento do serviço da 
dívida externa. E ãinda devemos 114 bilhões. Sr. 
Presidente. O Governe; està--elif6rico declarou o 
fim da moratória e vai voltar e já consta que come
çou a pagar e pagará os juros da divida referentes 
ao ano de 1987. 

Sr. Presidente, a chamada moratória, não se 
pagando os juros durante um determinado tem
po, deveria ter deixado um saldo de caixa de dóla
res no nosso País. Deixo -uma pergunta no ar: 
a1gum cruzado foi empregado no·campo social? 
Não, é a resposta. No entanto,·o Governo Samey 
é um governo voltado para o socia1 na propa
ganda de televisão. 

Sr. Presidente, o íliâice -de mortalidade infantil 
- V. fr que preside _a sessão, nobre médico, 
sabe que no Nordeste a média de vida do _ser 
humano é de 51 anos,_ quando no resto do País 
é de 63. anOS. Sabe V. EXi' qUe; nO -Nordeste, morre 
uma criança de 35 em 35 segundos. Sabe V. 
Ex" que, no Nordeste, está-se criando uma gera
ção de nanicos, em razão da falta de sais minerais, 
em razão_ da falta de a1imentos, Sr. Presidente. 
A mortalidade infantil, no Nordeste, só fica_abaixo 
da mortaJidade infantil na fndia. Mas batem_ no 
peito e dizem que somos a oitava economia do 
mundo, mas não dizem que somos, em termos 
sociais, a sexagésima terceira. 

Sr. Presidente, não é este o País que queremos 
para a classe trabalhadora, que tem o mais baixo 
salário mínimo da História da República, e são 
permitidos reajustes de a1uguéis da ordem de mil 
por cento. 

Declarei, e foi interpretado, e pode ser interpre
tado como humor negro, num discurso, a frase 
em que dizia que a classe média está ascendendo 
não na escala socia1, ela está subindo morro, ela 
está-se favelizando, a clsse média, hoje, não tem 
condições de pagar os aluguéis escorchantes. 

Mas, Sr. Presidente,- o ftlhO ao- Presidente da 
República declara que 70% dos Constituintes são 
"piCáretaS". SUa EXcelêhcia, num discurso feito 
ontem em Sergipe,· declarou que-- o Brasil está 
infestado de demagogos, de aproveitadores, e ou
tros termos que quase chegam ao baixo caJão. 

Sr. Presidente, não sou pitonisa, não tenho_bola 
de cristal, mas o resultado das eleições em Vila 
Velha mostrou o repúdio da população à classe 
politica e ao PMDB. À classe política como um 
todo, porque quem ganhou a eleição em Vlla Ve
lha fói o "mosquito", numa alusão às péssimas 
concllções de saneamento ali existentes. E, Sr. 
Presidente, atrás do "mosquito", tomando posse 
na Prefeitura, vem um candidato do PT, numa 
~Qli9_<!Çª9_ <;O!P ~ !P~~_?ªrti<!Qt.S' p~~~º-~~~~_j_sta 
Brasileiro. 

O Sr. Leite Chaves - Permite V. Ex~ um 
aparte? 

O SR. JAMIL HADDAD- Ouço V. Ex' com 
a maior satisfação. 
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O Sr. Leite Chaves- Senador ouço com 
atenção o s'eU disCUrSo, (Jue é consciente, basea
do em fatos. Não há exagero, mas não concordo 
com V. Ex' quando faz essa desprimoroSa refe
rênçia ao PMDB.- A crise não é do PMDB, ~ crise 
é naçional. O PMDB continua a viver a sua .9r~nde 
meta. Veji'l V. Ex' que neste País houve um Partido 
vitorioso, que foi o MDB de entãoA Ele se prOpunha 
a obter para o Pafs a revogação dos atos de exce
ção, do Al-5, do 477, etc. e o restabelecimento 
da democracia efetiva deste País. Mas faleceu 
o Presidente Tancredo Ne'ies, e então nos clêpara
mos com outra realidade; o próprio Presidente 
atua1 é um hoin_em inspirado em outros piopó
sitos, é __ ele outra natureza. Governamos~ cOmo 
eu dj!i~ _uma vez o um artigo, não apenas com 
as nosS;as iQl;lii)ações políticas, mas também com 
ãs ncissãs-circunstâncias. Então, o PMDB--existe 
como PartidO também ideológico; cresceu; evi
dentemente, de um tempo para cá, mas, em parte, 
esclerosadarnente; vieram Pessoas do antigc;> Par
tido, elegeram-se _pela nossa legenda, porque 
com as suas idé\as não se elegeriam, e esSa gente 
quer nos dar úm outro rumo. Mas asseguro a 
V. Ex'! que o Partido se mantém fiel à sua origem; 

-a- sua parte- fulcral não foi abalada. Se, de uma 
certa forma, não conseguimos fcizer gré!ildes mo
dificações foi porque não tivemos acesso efetivo 
ao governo; os nossos próprios Ministros não es
tão bem, e o Presidente da República manteve 
um Minlstério que não é dos melhores; pessoas 
que inclusive foram derrotadas por Maiuf, na cú
pUla, numa Convenção passada e pelas bases, 
nas _últinlas eleições. Então ele criou um Ministério 
de Conflito. Não temos nem condições de convi~ 
.vência com esse Ministério. Então, S. Ex~. como 
o homem ideal para ser o Presidente de transição 
no parlamentarismo, e foi assim que o_ conce
bemos no projeto que apresentamos não só no 
Congresso, como na Constituinte. De forma que 
o PMDB contilrua na luta e vivendo essas ansie
dades. Uma eleição circunstancial, num determi
nado setor, depende mais de candidatos de cir
cunstâncias locais, do que, efetivamente, do posi· 
cionamento de um Partido que continua fiel ao 
seu programa; vivendo a crise, que é de resto 
uma crise .do País, .e essa crise toda reside numa 
coisa, é que _o Brasil existe para 6 milhões de 
brasileiros; a renda nacional está de tal sorte_con
centrada que toda crise nacional é essa; não é 
contabilista, oão é pequeno Ministro de Fazenda, 
f!ãO_ são -esse-S pequenos tecnocratas qUe resol~ 
vem o problema. Então, concordo _corri V. Ex1' 
no mais. Porém quanto a isso ressalvo a serie
dade, a dedicação do meu Partido, quer dizer, 
o Partido no seu âmago; não quanto a acréscimos 
últimos que ele teve e que, de certa forma, ao 
invés de fortalecê-lo o comprometem. Mas sabe
remos sair dessa situação: 

O SR. JAMIL HADDAD - Nobre Senador 
Leite Chaves, quando falo PMDB, falo no atual 
PMDB. O PMDB é Partidoonlbus, hoje. Abriu as 
portas e quem quiS entrar entrou. A tradição de 
luta, e nós devemos muito, e fui fundador do 
MDB, quãncto--o--AI~2 aca-bou -com- oo· -PartidOs 

. políticos, automaticamente acabou com o Partido 
Socialista Brasileiro, e fui cassado no MDB; então 
o Pais deve muito à tradição de luta do MDB 
e do PMDB, para qUe hoje pudéssemos :__indu-

-_ -Sive n6S ex-cassados -_estarmos aqul defenden-

do o povo n\ · Senado da República. Mas o PMDB 
de hoje não é o de ontem. E o que verificamos? 
Ao inicio de m~u pronunciamento declarei que 
hou\te Um esteJíonato eleitoral. I:: Uma realidade! 

O Cruzado I fez com que 305 Constituintes 
e 22 Governadores do PMDB se. elegessem. E 
a repulsa, a ievolta popular se_ deu no momento 
em que a abertura das wnas era feita e era editado 
o Cruzado 2. E essa eleição de Vtla Velha - que 
eu coloco neste momento como aberta - foi 
.a primeira eleição após o Cruzado I, e após o 
Cruzado 2, 

Esta -é a rázão peJa qual eu colocO esse alerta 
ao PMDB, porque nós vemos, hoje, que o PMDB 
com os seus'305 Constituintes, num determinado 
momento, cerca de 130 a 140 Constituintes do 
PM[)B se· iittegram no Cen~ão. 

- -Sr. Pi"eSidente, por qUe a mudança nas regras 
do jogo riO Regimento Interno ela Constituinte? 

O Sr. Rachld Saldanha Derzl - E por que 
um membro -do PMDB não poderia fazer parte 
do Centrão? - --

0 SR JAMIL HADDAb- Com·a ma:ior sa
tisfação, responderei a V. EX'. AchO que Uni ·mem
bro de qua1quer Partido pode fazer parte de qual
quer grupamentO político que desejar, desde que 
não·contrárfe-os princípios prOgriimátlcoS dO seu 
Partido. EU hão sou do PMDB, no momento, vejo 
que o PMDB, hoje -digo até contristado- está 
rãchado, Ouve-se falar na possibilidade de forma
ção de novos partidos, a partir do PMDB, um 
grupo do Centrão quer fazer urri Partido mais 
à direita, Uin gTupo máis- pi"og-reSsfsta dO -PMDB, 
se não c:onsegulr fazer prevalecer· suas teses, ad
mite a possibilidade de participar de outro partido 
ou confiQurar.:'se em um novo paitído. Ar, digo 
eu: todos os componentes da Constituinte partici
param de Subcomissões ou de Comissões Temá
ticas. As indicações para as diversas subcomis
sões e_ CQro_isS_Oes foram feitas pelos Uderes parti
dários, sem que houvesse gritás n·aquele momen
to. 

O Deputado Cardoso Alves, um dos Líderes 
do Centrão, hoje, pediu para ser Membro da Co
missãQ da_ Ordem Económica, e para ali foi desig

- nado. Mas, a partir do momento que alguns avan
ços sociais ocolTeram, avanços mínimos, insigni
ficantes, fon:riou-se o Centrão. E qual o intuito 
do Ceirtrão? Primeiro, fazer revogar as conquistas 
sociais conseguidas na ComisSão_ de Sistemati
zação. Segundo, havia, e na minha opinião ainda 
há, por parte de alguns elementos do Centrão, 
o interesse de postergar a aprovação da Consti
tuição, para declarar que não ha'lerá condições 
de se realizar, neste ano, a eleição para Presidente 
da República, porque já sabem e já sentiram que 
no Plenário da Assembléia Nacional Constituinte 
não há condições de revogar os quatro anos de 
mandato do Presidente José Samey. 

O Sr. Rachld Saldanha Derzi- Permite-me 
v. ~ um -ãparte? 

O SR. JAMIL HADDAD -Ouço V. Ex', nobre 
_Senador, com muita satisfação. 

O SR. PRESIDEN1E (FrancisCo Rollemberg) 
~ toirltm!CO aO-ilUstre:ora-dOr, perniita::.me-o-se: 
nadar Saldanha Derzi, que S. Ex" já ultrapassou 
o seu periodo de oração em 12 minutos, 

O SR. JAMIL HADDAD- É o último aparte. 
O Sr. -Racbld Saldanha Derzi - Senador 

Janla fladdéid, V. -E;(! nãO coloca com reãiTdãde ~ 
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a posição do Centrão~ Nunca pertenci a grupos, -
nem Centro Democrático, nem nada, apenas me 
fLliei, assinei o Centrão~ por discordar _de que wna 
minoria de 47 constituintes fizesse uma Consti
tuição para-140 milhões de brasileiros ... _ 

O SR. JAMIL HADDAD - V. Ex• na hora 
de propor o Regimento sabia disso. 

O Sr. Rachld Saldanha DerZt.:. sem -ouvir 
o interesse da grande maioria do povo brasileiro; 
e eles dizem que fa1am pela gl-ande maioria do 
povo brasileiro. Como?· SaDe-se, principalmente 
dentro do PMDB, que foi feito cakuladamente, 
como num jogo de xadrez, a ~orpposição gos 
membros da Comissão.-de Sistematização, em 
que a maioria era de esquerda, e esquerda radical. 
Então, isso não representa a média da opinião 
pública brasileira, nobre Senador. Aí, veio a reaçáo 
dos outros Constituintes, que ora estão ocasional
mente, dentro do Centrão, mas que não slio de 
direita - e eu abomino os de direita, não con
cordo com nenhuma das opiniões dos da çlireita 
- e dentro do Centrão também não temos com
promisso algum em votar tempo de mandato _e 
regime de governo. Absol$mente! E não esta~ 
mo~ tirando os avanços sedais dados peta Comis
são de Sistematização. Estamos ordenando, disci
plinando, melhorando para que venha em benew 
ficio do povo, não em prejuízo da grande maioria 
do povo brasileiro, como é 0- caso dos quatro 
meses_de licença para as senhoras grávidas. Çom 
mais um mês de férias a que elas têm direitO, 
são cinco meses. Voto contra porque estou a favor 
das mulheres. Quem irá dar emprego às mulheres 
que têm direito a cinco meses de licença por 
ano e querem ganhar o mesmo que os homens, 
que traba1ham os doze meses? Então, votarei con
tra, em defesa da mulher. Essa nós precisamos 
preservar - em defesa da mulher. E _se forem 
aprovados os clnco meses,_terão que_colocar u_ma 
outra funcionária no lugar dessa que sai para ter 
o seu filho, seja ela telefonista, secretária ou exerça 
outra função qualquer. Então, esta já entra estável, 
já é outra funcionária numa firma qualquer. Este 
Pais não agüentará, e sabe V. Ex", que é um ho
mem de bom-senso que o País não agüentarâ 
isso. Não poderemos dar essa estabilidade ime
diata a todos os operários desempregadqs çlest;e 
Pais. Temos que achar uma fórmula para que 
não se facilite a dispensa desordenada dos operá~ 
rios. Está ai penalizando aquele patrão que dis~ 
pensar, com o pagamento_de um s~lário mínimo 
a cada ano de serviço, a emenda que apresentou 
o Centrão. De forma que o Centrão veio_ para 
dar um equilíbrio, para ordenar, tirando os exa_ge
ros que aquela minoria_ de 4 7 Constituintes da 
Comisslio de Sistematização queria impingir ao 
povo brasileiro, e disso estaremos livres,_ nobre 
Senador Jamil Haddad. 

O SR. JAMIL HADQAD - N_obre _Senador 
Saldanha Derzi, V. Ex:- tocou em ãlguns pontos 

ao ·certo o. nome, e no entanto V. Ex• fala que 
foi uma minoria de 4 7. Mas por que V. Ex"' na 
hora em que votaram o Regimento não_ imagi
naram que, na realidade, 47 Constituintes_ da Co
missão de Sistematização iriam apresentar um 
traba1ho que não seria o trabalho final? 

O Sr. Saldanhã DE:ril- FOi a pressa propo
Sitada da votação! 

O SR. JAMIL HADDAD- O trabalho final 
-ê ó -tfalialho do Ple.nárjo. E V. Ex' sabe. para o 
Crue fói aprovado bastam as assinaturas, sem que 
haja votação, cheque em branco, sem a pres_ença 

·dos Pa!lo::_mentares para votar as prioridades. 

O Sr. Rachld SaJdanha Derzi - Para dar 
príori?~:l_e, _não para_ a votação. 

- O SR. JAMIL HAriDAD - Sr. Presidente, 
nós- que criticamos o decreto-lei, estamos admi
tindo nesta Casa ui'na espéCie de decreto-lei em 
que deixo a minha assinatura, vou vicijar e a· minha 
assinatura não val à votação, ela está valendo, 
é cheque em branco~ _ _ _ _- , · · 

-- Os~: ~~hid &dda~h~-D~rzi- P~ra a Pno~ 
ridãde. 

O SR. JAMIL HADDAD - Nobre Seilãdor, 
o JÕ96fá-unna com-eçado, as regiãs já estaVãm 
colocadas, n-um determinado momento tiraram 
a bola de campo e nós estamos há dnqüenta 

- -dias num impasse que está levando a classe polí
tica mãis" e ·maís à desmõlalização. 

Viajei por vários Estados da Federação, agora 
-nesses poucos dias de recesso, e posso dizer que 
sinto da população uma repulsa à classe política. 
Nós temos que ter a consciência, e _sou daqUeles 
que vão, particíparit -claramente e-m qualquer reu~ 
niãç, __ em qualquer local, de peito aberto, nunca 
tive medo de povo, porqUe srempre estive ao lado 
do povo, mas, noto que a répulsa atinge até àque
les sinceros, honestos, que estão nesta Casa tra~ 
balhando diuturnamente, porque toda a classe 
política está sendo atingida e, ainda mais, é violen
tada quando o filho dQ_Presidente da República 
declara que 70% dos constituintes são ''picare
tas", que só têm interesses pessoa~, que estão 
aquT esperando na realidade apenas benesses e 

·vantagens pessoais. 
Nobre Senador Saldanha DerZi, às vezes as pa~ 

lavras preocupam e incomodam -vi V. ~ fã.zer 
um sinal cOm o dedo para que o nobre Presidente 

_ élcahasse com o tempo que me foi destin.cido para 
faze( meu discurso .. : -_, ~- - -

__ o SR. SALDANHA DER.zl- EsiQu ouvindo 
V. P':_ com gfã.nde encantamento. 

O Sr. JamD Haddad- Mas não faltarão oU· 
tras oportunidades, e apesar da discordância polí
tica que-tenho com V. Ex~, V. Ex" sabe a estima 
pesso~l que tenho, ::-· 

O Sr. Saldanha Derzi- f'ratemal estima do 
meu lado. 

e chego até a concordar com V. Ex- Mas o con
ceito de _empresa nacional, o problema d_as mine
radoras, os interesses dos grandes grupos econô
micos desse Pais é que, no fundo, estão em jogo, 
dentro de um grupo do Centrão. Alude-se a essas 
pequenas questões_ apenas como Um vidro fumé, 
mas na realidade o jnteresse é outro. Porque os 
leilões da UDR se realizaram, dois andares do 
Hotel Nacional foram alugados para uma empre
sa chatnada Associação de Empresártos, não sei 

O SR. JA.MU . ._ HADDAD - .. "-sou daqueles 
que respeito as posições adversas, mas não ad
mita~que me seja negado o direito de crítica, como 
também sei respeitar as criticas que a mim são 

~ feltas~ 
Sr. Presidente, eram estas as palavras que que

ria deixar consignadas no_ primeiro dia em que 
o Senado _se reúne, após essa convocação ex-

_traordinária, para, mais urna vez, recebermos os 
decretoswleis do Governo. Fica no _ar a Pergunta: 
o que estamos fazendo aqui? O Cr-uzado I veio 
rara es~ Casa e acabou sem que fosse apreciado 
pelos Srs. Congressistas. O. Cruzado D, a mesma 
coisa. Acabaram com o BNH por decreto-lei. Fize
ram, num só dia, 13 decretos-leis publicados no 
Diário Ofldal. 

Sr. Presidente, espero que com a nova Consti
tuição o poder político se reabilite e faça preva
lecer novamente o poder independente, autóno
mo, que é o Poder LegisÍativO, o seu direito de 
legislar inclusive sobre matéria que tenha relação 
com o problema-de receita e despesa. 

Eram estas as palavras que queria consignar, 
Sr. Presidente. (Muito bem! Palmas.) 

DURAI'ITE O D!SCCJRSO DO SI?. JAMJL 
HADDAD, O SR. HUMBERTO LiJCÉJYA, 
PRESIDE/YTE, DEIXA A CADEIRA DA PRE· 
SIDÊJYC/A QUE É OCUPA!JA PELO SR. 
FRAIYCFSCO ROLlEMBERG. SUPLEJYTE 
DE SECRETÁRIO. 

O SR. PRESIDE~ (Francisco Rollemberg) 
- Esgotado o tempo destinado ao Expedien~. 

Passa-se à 

ÕRDEMDÓDIA 

Item 1: 

Mensagem nç 489, de 1987 (no 676/87, 
na origêm), relativa à proposta para que seja 
autorizada a Prefeitura Municipal de Alto Par
naíba, Estado do Maranhão, a contratar ope
ração -de crédito no valor correspondente, 
em cruzados, a 3.359,97 Obiigações do Te
souro Nacional- OTN (dependendo de pa
recer.) 

Nos termos do art. 6~- da Resolução n" 1, de 
1987, designo o nobre Senador Chagas Rodri~ 
gues para proferir o pare~_e~ -~bre a'"Me~gem. 

O SR. CHAGAS RODRIG<IES (PMDB -
--PJ. Para emitir parecer.) ~ Sr. Presidente, Srs. 

Senadores: 

Com a Mensagem n" 489, de 1987, o Senhor 
Presidente da Repóblica submete à deliberação 
do Senado FeCieral a autorização para que aPre
feitura Municipal de Alto Pamaíba- MA, c~ntrate, 
junto à CaiXa Econõmica Federal, esta na qua1i
dade de gestora do Fundo de Apoio ao DesenvoJw 
vimento Socia1 - f AS, a seguinte operação de 
c_rédito: 

2o I:Jnanciamento 

2.1 Valor: equivalente, em cruzados, a até 
3.359,97 OTN. 

2.2- Objetivo: Implantação de galerias de 
águas pluviais. 

23 Prazo; Carência: até 3 (três) anos. Amorti-
zação: 12 (doze) anos. _ __ -· 
- 2.4- Encãrgos:-JuroS d€ 1% ao ano, cobrados 
trimestralmente, sendo o saldo devedor reajusw 
tado em 100% do índice de variação das OTN. 

2.5 Condições de Uberação: o financiamento 
será l!berado em parcelas, de acordo com cremo
grama a ser apresentado. 

2.6 Condições de Amortização: o· saldo deve
dor será amortizado em 46 (quarenta e oito) pres
tações trimestrais e sucessivas, calculadas pelo 
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Sistema SAC, veildveis -nõ-último dia de cada_ 
trimestre civl1, prevendo-se os seguintes ~dispên
dios anuais: 

1986- <:z$ 11.460,50 
1987- Çz$ 18.348,68 
1988- Çz$ 18.348,68 
1969- <:z$ 31.278,51 
1990_- Cz$ 43.061,55 
1991- Cz$ 41.532,50 
1992- Çz$ 40.003,44 
1993- Cz$ 38.474,38 
1994- <:z$ 36.945,33 
1995-Cz$ 35.416,27 
1996- <:z$ 33.887,21 
1997- Çz$ 32.358,15 
1998 - Çz$ 30.829, lO 
1999- Çz$ 29.3.00:04 
2000- Çz$ 27.770,98 
2001 - <:z$ 13.312,09 

2.7 Garantias: Vinculação de quotas do fPM. 
2.8 Dispositivos Legais: Lei Munic!pa\ n" 77, 

de 30- J0-85. - - -

autorizado o Governo do Estado do Amazo
nas a contratar operação de- crédito no valor 
correspondente, em cruzados, a 425.484,96 

---- Obfigações· dO- TeSouro Nacional - OTN 
(dependendo déPaieCer~) - - · 

-Nos termos do art. 69 da R~solução n9 1, de 
1987, a Presidência designa o nobre Senador 
Chagas Rodrigues_ para emitir parecer sobre a 
mensagem, c:om o respectivo projeto de reso
lução_. 

O SR. Cf!AC'.AS RODRIOOES (PMDB -
PI. Pãra~êrriitlr p~·fecer.)_~ Sr. Presidente, Srs. senacrores:-- - ·- ·· 

Com a Mensagem +90, de 1987, o Senhor 
. Presidente da República submete à -deliberação 
-do Sênado Federal a autorização para que o Go- · 
-:yemO do Estado do Amazonas contrate, junto à 

Caixa Económica Federal esta na qual.f4ade de 
gestora do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento 
Social- FAS, a seguinte operação de <:-~édito: 

Nos aspectos econômico-financeiros, a opera- 1. -Proponente 
ção enquadra-se nas normas operacionais do u_ Denominação: Estado do Amazonas/AM. 
FAS. _ . 1.2 __ LO.calização (sede): Av. Sete de Setembro, 

No mérito, o pleito enquadra-se em caso_s aná- 1546 Manaus/AM 
logos que têm merecido a aprovação da Casa, 
tendo em vista a alta relevância social do Pi'ojeto. 2. -Fíri8.nciamento 

Nos termos da Resolução n~ 1. de 1987, que 2.1 Valor: equivalente, em cruzados, a até 
estabelece normas de ~_l<;!b_çração legislativa do 426.484,96 OTN. - - -
Senado Federal durante o período de funciona~ 2.2 Objetivo: Refo~ma e ampliaç_ão de siste-
mento da Assembléia Nacional Conslituinte, Opi- mas de abastecimento d'ágUa-em diversos muni-
namos favoravelmente, s_oR ps ~pectos econômi- cíplcs. 
co-finanç_eiro e legal da ma.téria. _ _ ____ 2.3 _ P19Zo: Carência: até 3 (três) ano?. Amorti-

Assim sendo, concluím~ pelo acolhimento da _zação;_12 (do~e) anos. _ . __ 
Mensagem, nos termos~do seguinte: -- 2.4 Encargos: Juros de 2_% ao ~no,.cob_rados 

PROJETO DE RESOLUÇÃO N'· 1, DE 1988 trimestralmente, s_endo o sq.ldo devedor ~:eajus
tado de acordo c-om o índice de variação das 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Alto OTN. 
Pamaíba -Ma. a contratar operação de 2.5 Condições de Liberação: O finan<:iamento 
crédito no valor correspondente, em cru- será, liberado em parcelas, de acordo com o cro-
zados, a 3.359,97 OTN. nograma a ser apresentado. 

O Senado Federal r~solve: __ 2~6 -_ Garantia: vinculação das parcelas do Fun
da_di Pafücipação dos Estados-FPE. 

Art 1" É a Prefeitu_ra Munj_cipal de Alto Par- 2.7 Disposições Legais: Lei Estadual n~ 
naíba - MA, nos termos do artigo 29 da Resolu- 1_. 795/87, de 21-8-87 
ção n~ 93/76, alterado pela Resolução n" 140/85, Nos aspectos econômico-finance_i_ros, a; opera-
ambas do Sehado Federal, autorizada (o) a con- ção enquadra-se na_s normas operacionais do 
tratar operação de crédito no valor correspon- FAS. 
dente, em cruzados, a 3.359,97 OTN,junto à Cai- No mérito, o pleito enquadra~se em casos anâ-
xa Económica Federal, esta na qualidade de ges- logos que ~êm merecido a aprovação da Casa, 
tora do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento So- tendo em vista a alta relevância social do projeto. 
cial- FAS, destinado à implan:taçãi:)de galerias N_os termos da Resolução n~ 1, de 1987, que 
pluviaiS. -- -- estabelece norr.1as de elabor~ção legislativã do 

Art. 21 Es1a Resolução entra_em_vigor n·a data Sei1ado Federal durante o periodo de funciona-
de sua public~ção. -mente da Assembléia Nacional Constituinte, opi-

É o parecer, Sr. Pi-esideilte. namos favoravelmente, sob os aspectos económi

O SR. PRESIDENTE (FraridscO Rollerftberg) 
- Em discussão o projeto. (Pausa.) 

Não havendo quem peça a palavra, encerro 
a discussão. 

Encerrada a discussão, -a vôiação d_a- matéria 
proceder-se~á na sessão seguinte, nos termos re
gimentais. 

O SR. PRESIDENTE (Francisco Ro\lemberg) 
-ftem2: 

Mensagem n~ 49_0, de 1987 (r1'9 677/87, 
na origem), relativa à proposta para que seja 

co-financeiro e legal da matéria. 
Assim sendo, concluímos pelo acolhiiner1to da 

Mensagem, nos termos do seguinte: 

PROJETO DE RESOLUÇÃO N" 2, DE 1988 

AutOriza o Governo do Estado do 
AmazoOas a contratar_ operação de cré4 

ditO Do valof cori'e:spondente, em cruza
dós, a 426.484,96 OTr!. 

O _$_t:~ado Federal r~lve: 

Art. 1 o É o Governo do Estado do_Amazonas, 
__ nps terinos d..o artigo 29 da Resolução _n9 93n6, 
-alterádo pela Resolução n9 140185, ambas do Se-

I 

nado Federal, autorizado a contratar operação de 
créditO no valor correspondente, e_m_ cruzados, 
a 42.6.484,96 OTN, junto_ à Caixa Econôlnica Fe
deral, esta na qualidade de gestora do Fundo de 
Apoio ao Desenvolvimento Spcial - FAS, Oesti
-nado à reforma e ampliação de sisterna_s de abas
tecimento d'água em diversos_ municípios. 

Art 29 - Esta Resolução. entra em vigor na data 
de sua publicação. _ 

É _o parecer, Sr. Presidente. 

_ O_SR. PREsiDENTE (Francisco RoHemberg) 
~ E_!!l discyssão o projeto. (Paus_a.) -

· Nêo havendO_ qu~m -peÇa ~·palavra-, encerro 
a diScussão. - -

Encerrada a discussão; a võtaçáo da matéria 
proceder-se-â na sessão -seguinte_,_nos tem-nos re
gimentais. 

O SR. PRESIDENTE (Francisco Roll_em_b~g) 
-ltem3: 

Mensagem-no 491, de 1987 én" 678/87, 
na origem), relativa à proposta para que seja 
autorizada a Prefeitura Municipal de Angélica, 
Estado_ do _MatQ Cirns-?Q do Sul, a contratar 
operação de crédito no valor correspondente, 
em cruzados, a 44.500;oo-Obrigações do Te

-SourO Nacional- OTN (dependendo de pa
recer.) 

Nos termoS-do art 6"= da Resolução n" 1, de 
_1987, a Presidência design_a r;)_er:n!nent~ Senador 
Rachid SaldaqM __ l)e_rzJ para--emiti( parecer SObre 
a mensagem,-cõm o respectivõ]:kojeto de reso
lução. 

O SR. RACHID SAlDANHA DERzl (PMDB 
.:....... MS. -Para einftii Pal-ecer.) - Sr. Pi-eSidente, 
Srs--:Senadores: . . _ _ 

com a-Mensagem n" 491, de 1987, o Senhor 
Presidente da República submete à -deliberação 
do Senado .EecleraJ a -~y_torizaça_O -para que a Pre
feitura Municipalde_ Angélica (MS) contrate, junto 
à Caixa EconôffiíC:ã Federat esfã ila qualidade 
de- gestora do Fundo de Apoio ao DesenvolviM 
menta SOCial-- F AS~ a seguinte operaÇão de 
crédito:_ 

1. Proponente 
1.1 Denominação~ Município de Angêlica/MS 

12 Locci.liiação (sede} Rua Oitava, 300 - An
géllca/MS 

2. Financiamento 
2.1 Valor: equivalente, em cruzados, a até 

44.500,00 OTN. __ _ __ _ 
2.2 -Objetivo: implantação-de galerias pluviais 
2.3 - Prazo: Carência: até-3 (três) anos --"i..Amor-

tizaçã.o: 12 (d_oze) anos. _ 
2.4 Encargos: juros de 1% ao ano, cobrados 

trimestralmente, sendo __ o _saldo devedor reajus
tado de acordo com o índice de varié;ÇÕes, das 
OTN. 

2.5 _ COndições_ de _Liberação: O fioailciatnento 
~ se rã liberadO- em parcelas, de acordo com o cro

nograma a ser apresentado. 
2.6 Garantias: vinculação das parcelas do Im

posto sobre Grculação de Mercadorias -!CM. 
2.7 Dispositivos Legais: Lei Municipal n" 

173/86, de 24 de novembro de 1986. 
Nos aspectos econõmico-financeiros, a opera

ção enquadra-se n?lS" norma$ operacionais do 
FAS. 
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No mérito, o pleito enquadra~se em casos aná
!Ógos que têJ1:l merecido a aprovação da Casa, 
tendo em vista a a1ta relevância social do Projeto. 

Nos termos da Resolução n" 1, de 1987, que 
estabelece normas de elaboração legislativa do 
Senado Federal durante o periodo de funciona
mento da Assembléia Nacional Constituinte, opi
namos favoravelmente, sob os aspectos econô
rnico, fmancelro e legal da matéria. 

Assim sendo, concluímos pelo acoJhimento da 
Mensagem, nos termos do seguinte 

PROJETO DE RESOLOç:Ao N• 3, DE 1988 
Autoriza a Prefeitura Munlclpal de An

géUca (MS) a contratar operação de cré
dito no valor correspondente, em cruza
dos, a 44.500,00 OTN. 

O Senado Federal resolve: 
Art. ]9 É a Prefeitura Municipaf de Angélica 

(MS), nos termos do artigo 2~ da Resolução n9 

93176, alterado pela Resoluçao n~ 140/85, ambas 
do Senado Federal, autorizada a contratar opera· 
ção de crédito no valor correspondente1 ~m cruza
dos, a 44.500,00 OTN, ju-nto à Caixa f;:çonômica 
Federal, esta na qualidade de gestora do Fundo 
de Apoio ao Desenvolvimento Social- FAS, des
tinado à implantação de galerias pluviais. 

Art 2? Esta Resolução entia em vigor na data 
de sua publicação. 

É o parecer, Sr. Prtsidente. 

O SR. PRESIDENTE (Francisco Rollemberg) 
-Em discussão o projeto. (P~nJsa.) 

Não havendo quem peça a palavra, encerro 
a discussão. 

Encerrada a discussão, a votação da matéria 
proceder-se~á na sessão seguinte, nos termos re
gimentais. 

O SR. PRESIDENTE (Francisco Rollemberg) 
-ltem4: 

Mensagem no 492, de 1987 (n' õ79/87. 
na origem), relativa à proposta para que seja 
autorizada a Prefeitura Municipal de Aracati, 
Estado do Ceará, a contratar operã.ção de 
crédito no valor correspondente, em cruza
dos, a_BO.OOO,OO Obiigações do Tesouro Na
cional- OTN (dependendo de parecer.) 

Nos tennos do art. 69 da ResoluçãO n9 1, de 
1987, a P(esidência designa o nobre Senador 
Mauro Benevides para emitir parecer sobre a 
mensagem, com o respectivo proje~ de reso
lução. 

O SR. MAaRO BENEVIDES (PMDB- CE. 
Para emitir parecer.) -Sr. Presidente, Srs. Sena-
dores: ______ , ___ _ 

Com a Mensagem n9 492, de 1987, o Senhor 
Presidente da República submete à deliberação 
do Senado Federal a autorização ~r~ que aPre· 
feitura Municipal de Aracati (CE) Contrate, junto 
ao Banco do.Nordeste do Brasil SA este na quali
c:lade_ de agente financeiro __ da CaiXa Económica 
Federal, a seguinte operação de crédito: 
Caracteristlcas da Operação 
A- Valor: Cz$ 20.124.800,00-(correspon

dente a 80.000 OTN, à razlio de Cz$ 251,56, erri 
Maü87), 

8-Prazos: 
1 -de carência: até 30 meses, 
2-de amortização: 240 ineses; 
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C- Encargos: 
1-juros:4,0% a.a. + 1% a.a.de"delcredere", 
2- taxa de administração: 2% sobre cada par-

cela desembolsada, no ~o da liberação; 

D - Garantia: cessão de quotas do Fundo 
de PartiCipação dos Municípios (FPM); 

E- Destinação de recursos: execução de 
projetes de infra-estrutura relacionados com 
obras de urbanização e construção de équfpa
mentOs comunitários díversos. 
- ·aU'vfda a respeito, a S&fetaria do Tesouro Na· 
dona! do Ministério da Fazenda informou nada 
ter a opor quanto à realização da operação que 
é téc.nJca e financeiramente viável, segundo o pa
recer do Banco do Nordeste do Brasil SA 

- Nq mérito, o pleito enquadra-se em casos aná- , 
Jogos que têm a aprovaÇão da Casa, tendo em 
viSfcfã alta relevância social do projeto. 

Nos termos da Resolução n~> 1, que estabelece 
nornlaS de elaboração legislativa do Senado Fe
deral ~durante o período de funcionamento sob 
6S aspectos econôrriico-financeiro e .legal da ma
téria: 

Assjm, sendo, concluímos pelo acolhimento da 
Mensagem, nos termos do seguinte: 

PROJETO DE RESOLUÇÃO N• 4, DE 1988 

.. Autoriza a Prefeitura Municipal de Ara-
~êãti (CE) a conbataroperação de crédito 
no valor correspondente em cruzados a 
80.000,00 OTN. 

6 Senado Federal resolve: 
Art. 19 É a Pref~itura Municipal de Aracati 

(CE), nos termo_s do artigo 2~> da Resolução n~ 
9306, alterãdo pela Resolução n9 140/85, ambas 
do Seriado F~deral, autorizada a contratar opera
ção de crédito no valor correspondente, em cruza· 
dos. --a 80.000,00 OTN junto ao Banco do Nor
deste do Brasil SA, est~ na qualidade de agente 
flnáilceiro da Caixa Económica Federal. A opera
ção de crédito destina-se à execução de projetes 
de infra-estrutura relacionados com obras de ur
banização _e tC!nStruçãõ dé-eqUipamentos comu
nitários diversos. 

Árt. 2~ Esta Resolução entra em vigor na data 
de sua publicação. 

É o pare~er, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Frandsco Rollemberg) 
-Em diScUSSáo o projeto. (Pausa.) 

Não havendo quem peça a palavra, encerro 
a discussão. 

Encerrada a discussão, a votação da matéria 
proceder-se-á na sessão seguinte, nos termos re~ 
gimentais:-

O SR. PRESIDENTE (FranciscO Rollernberg) 
-ltem5: 

Mensagem n9 493, de 1987 (n9 680/87, 
na of'!gem), relativa à proposta para que seja 
autorizada a Prefeitura Municipal de Arari, Es
tado do Maranhão, a contratar operação de 
crédito no valor correspondente, em cruza
dos, a 6.666~40 Obrigações do Tesouro Na
ciof'1:al- O:TN (depen~endo de parecer.) 

Nos termos do art. 69 da Resolução rf 1, de 
1987_. __ a Presidência designa o nobre Senador Ja
tnil Haddad para emitir_ parecer sobre a mensa
gerrl, cortn5 respectivo projeto de resolução. 
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O SR. JAMIL HADDAD (PSB - RJ. Para 
emitir parecer}- Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Com a Mensagem n9 493, de 1987, o Senhor 
Presidente da República submete à deliberação 
do Senado Federal a autorização para que aPre
feitura Municipal de Arari - MA, contrate, junto 
à Caixa Econômica Federal, esta na qualidade 
de gestora do Fundo de Apoío ao DeSenvolvi
mento Social - F AS, a seguinte operação de 
crédito: 
1. Proponente 

1. I Denominação: MuniCípio de Arari 
12 Localização (sede): Rua José da Cunha 

D'Eça, sfn9- Arari -MA. 
2. Financiamento 

2.1 Valor: equivalente, em cruzados, a até 
6.666,40 OTN. _ _ 

22 Objetivo: lmplantaç:ão de calçamento e 
construção do mercado_ público, 

2.3 PraZo: Carência: até 03 (três) ano$ -
AmOrtização: 08 (oito) anos. 

2.4 êncargos: juros de 1% ao ano, cobractos 
trimestralmente, sendo o saldo devedor reajus
tado em 100% do índice de variação das OTN. 

2.5- Corldições de Uberação: o financiamento 
será liberado em parcelas, de acordo com crono
gtama a ser apresentado. 
_ 2.6 Corid_ições de Amortização: o saldo d_e_ve

dor será amortizado em 32 (trinta e duas) presta· 
ções trimestrais e sucessivas, calculadas pelo Sis· 
tema SAC, vencíveis no último dia de cada trime_s
tre civil, prevendo-se os seguintes dispêndios 
anuais~ 

1986 - Cz$ I 0.408,00 
1987- Cz$ 41.632,00 
1988- Cz$ 4L632,0Õ 
1989- Cz$ 41.632,00 
1990- Cz$ 128.345,00 
1991- Cz$ 123.141.00 
1992- Cz$ 117.937,00 
1993- Cz$ 112.733,00 
1994- Cz$ 107.527,00" 
1995- Cz$ 102.323,00 
1996- Cz$ 97.119,00 
1997- Cz$ 91.915,00. 

2:1 Garantias: Vmculação de quotas do Fun
do _de Participação dos Municípios - FPM. 

2.8 Dispositivos Legais: Lei Municipal n9 279, 
de 28 de janeirO de 1986. 

Nos aspectos econômicos-financeiros, a opera
ção enquadra-se nas normas operacionais- do 
FAS. 

No mérito, o pleito enquadra-se em casos aná· 
logos que têm merecido a aprovação da Casa, 
tendo em vista a alta _relevância social do Projeto. 

Nos termos da Resolução n9 1, de 1987, que 
estabelece normas de elaboraçao legislativa do 
Senado Federal durante o período de funciona· 
mente da Assembléia Nacional Constituinte, opi· 
namos favoravelmente, sob os aspectos econôrni
co--fmanceiro e legal da matéria. 

Assim sendo, concluímos pelo acolhimento da 
Mensagem, nos termos do s~uinte: -

PROJETO DE RESOLUÇAO N• 5, DE 1988 
-Autoriza a Prefeitura de Arari - MA 

a contratar operação de crédito no valor 
correspondente, em cruzados, a 
6.666,40 OTI'I 

O Senado Federal resolve: 
Art. 19 É a Prefeitura Municipal de Arari -

MA, nos termos do artigo 2~ da Resolução n9 
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93176, a1terado pela Resolução n9 140/85, ambãs 
do Senado Federal, autorizada a cohtratar opera
ção de crédito no valor correspondente, em cruza
dos, a 6,666,40 OTN, junto à Caixa Económica 
Federal, esta na qualidade de gestora do Fundo 
de Apoio ao Desenvolvimento Social-FAS, des
tinado à implantação de calçamento e construção 
de mercado público~ 

Art. Z' Esta Resolução entra em vigor na data 
de sua publicação. 

É o_ parecer, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Francisco Rollemberg) 
- Em discussão o projeto. (Pausa.) 

Não havendo quem peça a palavra, encerro 
a discussão. 

Encerrada a discussão, a votação da matéria 
proceder-se-à na sessão seguinte, nos termos re
gimentais. 

O SR. PRESIDENTE (Francisco Rollemberg) 
-ltem6: 

Mensagem n~ 494, de 1987 (n9 681/87, 
na origem), relativa à proposta para que seja 
autorizada a Prefeitur_a Municipal de Carolina, 
Estado do Maranhão, a contratar operação 
de crédito no valor correspondente, em cru~ 
zados, a 19.533,08 Obrigações do T~souro 
Nacional- OTN (dependendo de parecer.) 

Nos termos do art.6~ da Resoluç_ao n9 1, de 
1987, a Presidência designa o nobre senador Lei
te _Chaves para ernliir parecer sobre a mensagem, 
com o respectivo projeto de resolução. 

O SR. LEITE CHAVES (PMDB -PR. Para 
proferir parecer) -Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Com a Mensagem n9 494; de 1987, o Sermor 
Presidente da República submete à deJiberação 
do Senado Federal a autorização para que aPre
feitura Municipal de Carolina (~) contrate, junto 
à Caixa Económica Federal, esta na qualidade 
de gestora do Fundo de Apoio ao Desenvolvi
mento Social - FAS, a seguinte operação de 
crédito: 
1. Proponente 

1.1 Denominação: Munidpio de Carolina/MA 
12 Localizaçao (sede): Prefeiturã -~U~icipal, 

Praça Alípio Carvalho no 50 - Carolina/MA 
2. Ananclamento 

2.1 Valor: equivalente, em cruzados, a até 
19.533,08 OTN. 

2.2 Objetivo: Implantação de bloquetes e 
meios-fios. 

23 Prazo: Carência: até ó3 (irés) anos-AnlOr
tização: 12 (doze) anos. 

2.4 EncargOs: juros de 1% ao ano, cobrados 
trimestralmente, sendo o saldo devedor reajus
tado_em 100% dofndice de variação das OTN. 

2.5 CondiçOes de Uberação: O financiamento 
será liberado em parcelas, de acordo com crono
grama a ser apresentado. 

2.6 Condições de Amortizaçao: o saldo devedor 
será amortizado em 48 (quarenta e oito) presta
ções trimestrais e sucessivas, calculadas pelo Sis
tema SAC, vencíVeis no último dia de cada trimes
tre civil prevendo-se os seguintes dispêndios 
anuais: 

1986- Cz$ 57.746,95 
1987- Ci$ 106.669,48 
1988- Cz$ 1006.669,48 
1989- Cz$ 181.836,67 
1990- Cz$ 250337,01 
1991- Cz$ 241.447,88 
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1992- Cz$ 232.558,76 
1993- Cz$ 223.669,63 
1994- Cz$ 214.780,51 
1995- Cz$ 205.891,38 
1996- Cz$ 197.002,26 
1997- Cz$ 188.113,14 

~ 1998- Cz$ 179.224,01 
J999 ~-Cz$ 170.334,89 
2000- Cz$ 161.445,76 
2001 - Cz$ 77.389,46 

2._7 _Garantias Vinculação de quotas do FPM. 
2.8 Dispositivos Legais: Lei Municipal ri' 15, 

de 12-6-85. ~ ~ 
Nos aspectos econômico-financeiros, a opera

ção_ enquadra-se_ nas normas operacionais do 
FAS. 

No mérito, o pleito enquadra-se em ·casos aná
logos que têm merecido a aprovação da Casa, 
tendo em vista a alta relevância social do Projeto. 

Nos tennos da Resolução n~> 1, de 1987, que 
e~~~l~c~ nonnas de elaboração legislativa do 
Senaáo Federal durante o pel'fodo de runciona
mento da Assembléia Nacional Constituinte, opi
namos favoravelmente, sob os aspectos econômi
co-financeiro e legal da matéria. 

ÃSSiiu sendo, _concluúnos pelo acolhimento da 
Mensagem, nos termos do seguinte: 

PROJETO DE RESOLUÇÃO ri' 6, DE 1988 

Autoriza a l>rereitura Municipal de Ca
rOUna (MA) a c:onbatar operação de cré
dito no valor correspondente, em cruza
dos, a 19.533,08 011'1. 

O Senado Federal resolve: 

Art. 19 ~ ; Prefeitura Municipal de eru:olina 
(MA},_nos_termos do.art. 2~ da Resolução n993/76, 
alterado pela Resolução n9 140/85, ambas do Se
nado Federal, autorizada a contratar operação de 
crédito no valor corrP~;:;ondente, em cruzados, 
a l9.533,ti8 OTN,jc.mto à Caixa Económica Fede
ral, esta !".a qualidade de gestora do Fundo de 
Apoio ao Pesenvolvimento Social - FAS, desti
nado.à implantação de bloquetes e meios-fios. 

Art. 29 Esta Resolução entra em vigor na data 
de sua publicação. 

É o parecer, Sr. Presidente. 

O SR.- PRESIDEI"tTE (Francisco Rollemberg) 
...;_ Em discussão o projeto. (Pausa.) 
· - Não havendo quem peça a palavra, encerro 
a discussão. 

Encerrada a· discussão, a votação da matéria 
proceder-se-á na sessão segWnte, nos tennos re
gimentais. 

O SR~-PRESii>ENTE (Francisco Rollemberg) 
-Item 7: 

~Mensagem no 495, de 1987 (no 682/87, 
na origem), relativa à proposta para que seja 
autoriza a Prefeitura Municipal de Currais No
vos, Estado do Rio Granáe do Norte, a con
tratar operação de crédito no valor corres
pondente, em cruzados, a 48.113,70 Obriga
çõeS do TeSoUro NacioMI - OTN (depen-

. · · déhdo de parecer.) 

Nos tE:!rmos do art. 6<:> da Resolução Jll' 1, de 
I 987, a Presidência designa o nobre Senador Lei~ 

· te Chayes Para emitir parecer sobre a mensagem, 
~cQm o reifpectivo prójeto êlé resolUção. 
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O SR. LEITE CHAVEs (PMDB -PR. Para 
proferir parecer.) - Sr. Presidente, Srs. Senado-
res: 

Com a Mensagem n"' 495, de 1987, o Senhor 
Presidente da República submete à deliberaç.ao 
do Senado Federal a autorização para que aPre
feitura Municipal de Currais NovosiRN contrate, 
junto à Cáixa Económica Federal, esta na quali· 
dade de gestora do Fundo de Apoio ao Desenvol
vimento SOcial- FAS, a seguinte operação de 
crédito: 

1. Proponente 
1.._1_ Denominação: Munidplo de Currais No· 

vos!RN 
.1.2 Localização (sede}: Praça Desembargador 

Tomás Salustino, 90-59380 Currais Novos!RN 
2. Ananclamento 
2.1 Valor: e·quivalente, em cruzados, a até 

48.113,70 OTN. 
2.2 ObjetiVo: Aquisição de equipamento para 

coleta e destinação final do lixo, implantação de 
aterro sanitário e construção de obras para apoio 
administrativo. 

2.3 Prazo: Carência: até 3 (três) anos---' Amorti
zação: 10 (dez) anos. 

2A EncargoS: Juros de 1% ao ano, cobrados 
trimestralmente, sendo o saldo devedor reajus
tado de acordo com o. íridice de variãção das 
OTN. 

2.5 Condições de úb.eração: o financiamento 
será liberado em parcelas, de acordo com o cro
nograma a ser apresentado. 

2.6 Garantia: vinculação de quotas do Fundo 
de Participação dos Municípios-FPM. 

2.7 Disj>ositivoS Legais: Lei Municipal n~ 959/87, 
de 26-3-87. 

Nos aspeCtOs económico-financeiros, a opera
ção enquadra-se nas nonnas operacionais do 
FAS. 

No mérito, o ple1t0 enquadra-se em casos aná· 
logos que têm mererido a aprovação da Casa, 
tendo em vista a alta relevância social do Projeto. 

Nos term-os da Resolução n"' 1, de 1987, que 
estabelece normas de elaboração legislativa do 
Senado Federal durante _o período de funciona· 
mente da Assembléia Nacional Constituinte, opi
namos favoravelmente, sob os aspectos económi
co-financeiro e legal da matéria. 

Assim sendo, concluímos pelo acolhimento da 
Mensagem, nos termos do seguinte: 

PROJETO DE RESOLUÇÃO N• 7, DE 1988 

Autoriza a Prefeitura Munldpal de 
Cumüs Novos - RN, a c:ontra.tar operaM 
ção de c:rédJto ~o valor correspondente, 
em cruzados. a 48.113,70 011'1. 

o SenadO Federal resolve: -
Art 19 É a Prefeitura Municipal de Currais No

vos- RN, nos tennos do artigo 2~> da Resolução 
n9 93n6, alterado pela Resolução Jll' 140/85, am
bas do Senado Federa], autorizada a contratar 
operação de crédito no valor correspondente, em 
cruzados, a 48.113,70 OTN,junto à Caixa Econó
mica Federal, esta na qualidade de gestora do 
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social -
FAS, destinado à aquisição de equipamento para 
coleta e destinação final do lixo, implantação de 
atelTO sanitário e construção de obras para apoio 
administrativo. 

Arl ~ Est:t Resolução entra em vigor na data 
de sua publicação. 
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~ o Parecer Sr. Pú:Siâente.- ---

o SR. PRESIDENTE (Francisco Rqllemberg) 
- Eiri discusSão o Pi-Ojeto. (Pélusa.) 

Não havendo quem peça a palavra, encerro 
a discussão. --- -

Encerrada a discussão, a votação da matéria 
proceder-se-á na sessão seguinte, nos termos re~ 
gimentais. 

O SR. PRESIDEriTE (Francisco Rollembérg) 
-ltem8: 

Mensagem n• 496, de 1987 (ni 683/87, 
na ori9em), relativa à proposta para que seJa 
autorizada a Prefeitura Municipal de Jatef, Es-
tado do Mato Grosso do Sul, a contratar ope~ 
ração de crédito no val~r _co~pon_d~nte, 
em cruzados, a 6.098,68 Obrigações do Te
souro Nacional- OTN (dependendo de pa
recer.) 

Nos termos do art. 6° da ResõJução_ n'1 1, d_e 
1987, a Presidência designa o nobre Senador Ra
chid Saldanha Derzi para emitir parecer sobre a 
mensagem, com o respectivo projeto de reso-. 
luçào. - --- ------

O SR. RACHID SALDANHA DERZI (PMDB 
- MS. Para proferir parece_r) -_$r. l?resideOfe, 
Srs. Senadores: -

Com a Mensagem n9 496, ele 1987, o Senhor 
Presidente da Repúblic~ --submete à deliberação 
do Senado Federar a autorização par.:1 qu~_a Pre
feitura Munk:ipal de Jateí - MS co~trate! junto 
à Caixa Económica Federal, esta na qualidad~ 
de gestora do Fündo de ~oío aC? Dese~voiVI
mento Social -' FAS, a seguinte operaçao de 
crédito: 

2. Financiamento 
A2.1 Valor; equivalente, em cruzad.os, a até 
6.098,68 OTN. . _ -- . . 

2.2----0bjetivo: Aquisição de veículos para trans-
porte escolar. "- ·- :_ . __ . - -

23 Prazo: Carência: ãté 01 (Um) ano Amorti~ 
zação: 04 (quatro) anos. __ _ -~ 

2.4 Encargos: juros de 1% ao ano, cobrados 
trimestralmente, sendo o_ saldo devedor reajus-. 
tado de acordo com o índice de variação das om - - _ 

2.5_~Condições de Uberação: o financiamento 
será liPerado em parcelas, de acordo com ·a era~ 
nograma a ser: aprE:_Sentado. _ _· -- - _ 

2.6 Ga-raTltia: vinculação de parce_las do Im
posto sobre Circulaç_ão de: Mercadorias - ICM. 

2.7 Dispositivos Legais: Lei_ Municipal_ n9 
1.167/86, de 23.08.86: - · · -

Nos aspectos econôtriico~fmancefios, ·a opera
ção -enquadra-se nas normas operacionais do 
FAS. -

No mérito, o pleito _enquadra-se em casos aná
logos que têm merecido a aprovação da Casa. 
tendo em vista a alta relevânda do Projeto~ -

Nos termos da Resolução n9 1, de 1987, que 
estabelece normas de elaboração legislativa do 
Senado Federal durante o período de funciona
mento da Assembléia Nacional Constituinte, opi~ 
namos favoravelmente, sob· os aspectos econômí~ 
co-financeiro e legal da matéria. 

Assim sendo, concluímos pelo acolhimento da 
Mei)S_agem, nQs termos do seguinte: 

PROJETO DE RESOLUÇÁO N' 8, DE. i 988 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Ja
_.::_ ·teí - MS. a contratar operação de cré

dito no valor corTeSpondente, em cruza
dos, a 6.096,68 OTI"'. 

O Senado Federal resolve: 
Art. 19 É a Prefeitura Municipal de Jateí -

MS. nos termos do artigo 2~ da Resolução no 
93/76, alterado pela Resolução n9 140/85, ambas 
do Senado Federal,autorízada(o) a contra.tarope
ração de crédito no valor correspondente, em cru
zados, a 6.098,68-0TN junto à Caixa Económica 
Federal, esta na qualidade de gestora do Fundo 
.de Apoio ao Desenvolvimento Social- F AS, des
tinado à aquisição de veículos para trans~rorte es· 
colar. 

Art 2~ Esta Resolução entra em vigor na data 
de SliB publicaçãb. · 

Ê o parecer, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDEN'tE (Francisco Rollemberg) 
-:-Em discussão o projeto. (Pausa.) 

.1' Não havendo quem peça a palavra, encerro 
a discussão. 

Encerrada a discussão, _a votação da matéria 
proceder~se-á na sessão seguínte, nos termos re~ 
gimentais. 

O SR. PR,EslDENTE (Francisco Rollemberg) 
.-EStá esiotadã a matéria con~ante da Ordem 
do Dia. 

Concedo a palavra ao nobre Senador Odacir 
Soares. 

- OSR: ODAC~ -SOARES (PFL- RO. Pro· 
nundã o seguinte discurso.) - Sr. Presídente, 
Srs. __ senadofes: 

Diversas são as características d!;:i Que se reves· 
terri- as· atividades humanas, assim como várias 
São aS iTülneirãs- de" se desenvolver um trabalho, 
desde a mats simples tarefa até o mais comple;.;o 
conjunto de aç:õeS cujo produto final nos permite 
Identificar, na pessoa ou grupo que o elaborou, 
um segmento social. Atividade primária, secun
dária ou terdária, produto m~terial ou intelectual, 
artesanal ou da mais alta tecnologia, não importa 
o grau de complexidade ou elaboração deman
dado entre o primeiro e o último passo, múltiplo 

_é 0- rnodus operandf capaz de levar o homem 
ao eX:éidcio de seu papel na sociedade, da mafs 

--elementar à mais complexa. Hâ, entretanto; um 
elemento -- talvez único - cuja presença ou 
ausência distingue o gênio da mediocridade, a 
obra~prima do produto vulgar, o ex_c_elente doso· 
friveJ .. Refrro-me, Srs., ao" profissionalismo. 

Não é outro senão o espírito profissional o que 
leva um Portinari a escolher a melhor tela, a me
Lhor tinta, o- piricel mais perfeito Corri qtie executar 
sua obnt Outro não é_ o espírito de um Stradivarius 
a_Q:~s_Çolh~_amadeira cerw,, ~9 grau de amadure
dffiehlo mâis ad~qúà_do, assim como a cola mais 
p_erfeita, para fabrlcar seus violinos. Não será ou· 
tra, igualmente, a característica do virtuose que, 
antes de se apresentar em público com um desses 
violinos, exige a melhor- corda, o melhor arco, 
a afinação perfeita e horas sem conta de seu exer· 
cíclo, até atingir a perfeição em cada partítlira-, 
em cada pauta, em cada nota. 
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Pudéssemos encontrar, em cada obra hufnana, 
um minirno desse ingrediente, estou seguro de 
que teríamos um mundo _ma!s confiáv:el, onde 
ôs-a-adentes e as fraudes não teriam vez. Perdas 
materiais e humanas praticamente inexistiiiam, 
assegurando-nos mais progresso e bem-estar sob 
todos os aspectos. 

Ê precisamente um exemplo de profisSiona· 
lísmO -que tenho a alegria de trazer a esta tribuna, 
Sr. Presidente e Srs. Senadores~ Venho, hoje, res
saltar perante a Nação brasileira o excelente traba
lho que, ano após ano, vem sendo desenvolvido 
pela Empresa Brasileira de Turi?mo, a noss;:J Em
bratur, âe cuja eficiência _o Anuário Estatístico de 
1987, que tenho em mãos, é índice inquestio-
nável. _ . -·-

Fornece-nos a Embra_tur, em seu volume 18 
--O Anuário Estatístico vem sendo editado, inin
terruptamente, desde 1970 ~relatório circuns
tanciado de nosso desempenho turístico nos anos 
de 1985 e 1986. Sâci gráficos e planilhas que 
espelham detalhadamente o turismo receptivo e 
emissivo do Brasil nos anos analisados. De sua 
c_OriSUlta -·se 'poderá saber, por exemplo, quantos 
turistas demandaram o território_ brasileiro, em 
números -detalhados por origem, por meio de 
transporte, pelo porto de entrada em terras nado
naiS.:nu quantos brasileiros visitaram o exterior, 
sua região de_.odgef!1, seu destino primeiro, que 
meiOs -detraD$pOrte foram utilizados. Quanto ge~ 
rou, em receita e despesa global, nossa conta-tu
rismo. Quanto se concedeU de incentivos à im
plantação-ampliação de nossa infra-estrutura de 
transportes, hotelaria, equipamentos de Jazer, 
conservação- de monumentos históricos e artfsti
co-J:ulturais, e que resultados se obtiveram nesses 
s_egmentos. _São dados de enorme importância 

- para profissionais -e empresários do turismo, en
feixados em volume de ótima apresentação gráfi
ca. Da capa à contracapa, a sobriedade de quem 
busca a perfeição nos mínimos detÇ~lhes. 

É li!j::ão bíblica, mais velha que a mais antiga 
das culturas ocidentais, que a árvore é conhecida 
pelos frutos que produz. A presente publicação 
é fruto do trabalho da Divisão de Estatística, vincu
lada ao Departamento de Estudos Econômicos 
da Empresa. Trata-se, portanto, do resultado fmal 
de um trabalho de equipe - um trabalho que 
não se resume a coligir e publicar dados. Os da
dos aqui tabulados e prontos para consulta e aná
lise foram, na verdade~ produzidos por uma equj
pe maior, de_exten~o tão vasta quanto o nosso 
País, porque atua em todo o_ território nacional, 
sob a orientação da Embratur. E::, em suma, o 
resultado de_ todo o traball· .... do Sistema Nacional 
de Turismo, que engloba todas as atNidades -
meio e fim que, de qualquer forma, reladonem 
com a indústria do turismo. 

-Trabalho, Srs: em que ã Embrai:Ur, sob a regên
cia de seu Presidente_João DóriaJúnior, tem bus
cado ao longo dos _anos alcançar a efidência má
xima, só se contentando coro o étimo, não impor
ta a qu.e custo. 

Afirmo, sem receio de errar, que a Conta-tu
rismo nacional só não nos tem trazido superavits 
ainda mais expressivOs do que aqueles que já 
vem obtendo, exclusivamente por força de limita
ções outras, impostas -pela complexa e crítica rea
lidade económica br~sileifa, jamais por falta de 
empenho ou eficiência da Empresa Brasileira de 
Turismo. -- -



Janeiro de 1988 

De parabéns a Presidência, a Diretoria e o corpo 
funcional da Embratur, pelo excelente trabalho 
desenvolvido em favor de nosso turismo~ 

Era o -que tinha a dizer. (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Francisco Rollemberg) 
- Concedo _a palavra ao nobre Senador Nelso_n 
Carneiro; - · - - -

O SR. NELSON CARNEIRO (PMDB - RJ. 
Pronuncia O Seguínfe discurso.)..,....- Sr. PreSidente, 
Srs.- Senadores: - -

Entre_ os grandes expoentes da inteligência e 
da cultura nacionais, que a morte colheu no ano 
que finda, poucos terão transmitido, com tanto 
amor e dedicação, a numerosas gerações, de _que 
foi mestre insigne, como Haroldo Valladão. Justo, 
pois, que se inclua nos Anais do Senado, para 
conhecimento dos que vierem depois de nós, os 
dados biográficos e os títulOs conquistados pelo 
eminente _Professor, como a_ mais expressiva e 
duradoura homenagem dos que escutaram suas 
lições, aprenderam em seus livros e seguiram sua 
brilhante trajetória de advogado e jurista. É o que 
ora faço, pensando traduzir a gratidão permanen
.te_da Nação a_ quem tanto se serviu e honrou, 
como advogado, professor, jurista, publicista. 

Dados biográficos do Proressor Haroldo Va
lladão: 

O Professor Haioldo Valladão - descen
dente de famílias de origem portuguesa, Va
Uadão, Vilhena, Teixeira, Rezende e Reis, radi
cadas desde o Sé.culo XVIII no SUl _de Minas 
GeraiS, nas cidades de Campanha, Pouso 
Alegre, Varginha -::-_e!a_filho dp saudoso Mi
nistro Alfredo de Vilhena VaUadão, eminente 
jurista, historiador e publicista, natural de 
Campanha, e de D. Izabel Teixeira Valladão, 
natural de Varginha. Nasceu em 1901, na 
cidade de São Paulo, vindo para o Rio em 
1905 onde estudou, de 19lO'a-1916,- com 
os padres jesuítas no Colégio santo Inácio 
(2 anos no Anchieta, de FriburQofe aqUi per
manece. 

Bacharel, orador_ de sua Turma, 1921, coin 
o discurso: "Pela Socialização- do Direito", 
Prêmio Conselheiro Machado Portella, 
Doutor em Direito, Docente Livre e Professor 
catedrático de direito íntem2icional privado, 
por concurso e, afinal, emérito; examinador 
de concursos ao magistério, paraninfo e pa
trono de muitas turmas de bacharéis, antigo 
Decano do Centro de Ciências- JUridicas e 
Ecohômicas e, ainda, Professor Curso _de 
Pós-Graduação ~ da Universiâé.de primaz 
do Brasil, hoje Universidade Federal do Rio 
de Janeiro. - - -

Advogado desde _1922, esp~ci~lmente 
no Supremo Tribunal Federal Pioneiro do 
uso da_ aviação em serviço profi'ssional 
(17-7 -1928). Membro, antigo Orador e Presi
dente do Instituto dos Advogados Brasileiros, 
onde ingressou em 1924. 

Membro Nato e antigo Presidente_ do_Con
selho Federal da Ordem dos Advogados do 
Brasil. 

Professor catedrático (fundador), emé
dto, e antigo Diretor, da faculdade de Direito 
da Pontifícia Universidade Católica dei Rio de 
Janeiro. 
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_An_tigo Professor do Instituto Rio Branco 
-dO "Ministério das Relações Exteriores. 

_ _f'r_qfessor de Direito Internacional Privado 
na Faculdade Brasileira de Oências Jurídi
cas. 

Professor em Cursos e Conferências na 
Académie de _Droit In~ernational de La Haye; 
no lnstitut de Droit Intemationa! Public et des 
ReliltiOns Iritlú·riâtioOafeS de TessãiôOica, 
Grécia; na Academia lnteramericana de Direi
to Internado na! e Compa_rado (Havana) e nos 

- Curso's de Direito Internacional, Comissão 
Jurídica lnteramericana do Rio de Janeiro 

-desde 1974. 
Consultor-Geral da República (1947/1950) 

na Presidência do Marechal Eurico Gaspar 
-Outra. 

Miriisfro- do Tribunal Superior Eleitoral 
(1954/1_959): CQnSultõf JuMICo do Ministé
rio Qas Relações-EXteiíoreS-(f96oll~IJ). 

Procurador-Geral da República (1967), na 
Presidência do Marechal Costa e Silva. 

Delegado único do Brasil às XII e XIII Con
ferências de Direito Internacional Privado da 
Haia ( 1972 ~e 1976). 

Embaixador--Chefe de Delegações do 
Brasil: Conferência de Direito Intemacloiial 
(Salvador, 1965); Conferência de Direito Hu
manitário Internacional (Genebra, 

- 1971/1972 e Teerã, 1973); Conferências de 
Direito Internacional Privado, Panamá, 1975 
(CIDIP-1) e Montevidéu, 1979 (CIDIP-0); e Es
pecializada interamericana sobre Extradição, 
Caracas, 1981. 

·Membro e participante das Reuniões bie
nais do célebre Jnstltut ele Drolt Interna
clonai (fUi'lci.ldO em 1973), desde a de Bath 
(1956) até à morte (Dijori, 1981 ). ~ 

COlaborador em ai:lvldades legislativas: 
Relator dos Projetas de Leis sobre Entrada 

___ e._Expulsão de Estrangeiros, Naturalização e 
Extradição, da antiga Comissão Legislativa 
()9:ll/J933); da parte do Direito Internacio
nal Privado no Código Brasileiro do Ar 
(19"34), da-Introdução e doS Livros_ referentes 

-- -à Cooperação Interestadual e _à COoperaçãO 
Internacional nos Processos Criminais, do 
Código de Processo Penal enviado pelo Go-
verrlo ao Congresso em 1935_; dos TítUlos 
relativos ao Poder Judiciário, à Nacionalidade 
e à Declaração de Direitos do Projeto de 
ConstituiçãO enviado à Assembléia Consti
tuinte em 1956 pelo Instituto dos Advogados 
Brasileiros, Projetas que serviram de base a 
textos posteriores. No Serviço de Reforma 
dos Códigos do Ministério da Justiça foi en
_carre_gado e_ apresentou, 1 Q64, o AntqJro
jeto oficial da Lei Geral de Aplicação das 
Normas Juridlcas, em substituição à vigen
te Lei de Introdução do .Código Civil, partici
pando da Comissão Revisora do Anteprojeto 
(vd. oAnteprojeto e, após à revisão, o Projeto 
de Código, no livro de Haroldo Valladão, 
Material de Classe de DIP, II• ed., 1980), 
reCUSandO -qualquer remuneração, Confe-

- rencista- e "ctebãtedor das respectivas Cernis-
--- _ sões Especiais· da CârTiara dos Dêpufados, 

d_ç_ Código de Pro_cesso Penal e do Código 
_ CiVIl, 1974/1975. Colaborou nos trabalhos 

do CódiQO ae· Processo Penal- (Projeto apro
- -~-vado e remetido ao_Senado em 1979). 
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Foi um jurista autêntico: cultor permanen
te_ e dedindo e realizador, eficiente e com
pleto na ciência _do direito. 

Era membro, único da América Latina, da 
POntJffcla Academia Romana de Santo 
Tomás d'Aqulno, escolhido no Pontificado 
de Pio XII, tendo traduzido para o português, 
em Seminário da_ PUÇ do Rio de Janeiro, 

~-- Õ-livro de Sua Saritidade, o-Papa Pio XIl, Da 
Personalidade e da TerritorlaHdade das 
Leis, Doutor Honorls-Causa da Universi
dade d'Aix~Provence; Membro honorário e do 
_Cufatório do Instituto de Direito Internacional 
Público e -de_ Relações Internacionais, de Tes-
salônica (Grécia). - -

Pertenceu a diversas associações_ nacio
nais e estt:angeiras, academias e institutos. 
de direito, história e literatura. 

· Membro do Grupo Brasileiro da Corte Per~ 
manente de Arbitragem da Haia (desde 
1955). 

Membro da Comissão de Juristas da 
ALALC(J 968). . 

Preside a Sociedade Brasileira de Direito 
Internacional (fundada em 1914) e integra 
o célebre Instituto de DireRo Internacional, 
de Gand (Bélgica, cujo centenário ocorreu 
em 1973), que presidiu na Sessão de Nice 
(1967). ~ ~ 

_ É sócio benemérito e orador oficial do Ins
tituto Histórico e Geográfico Brasileiro, a que 
pertence desde 1971, sempre em atividade. 

Integra a Academia Uterária da Provença, 
de Mistral (Félibrige), dedicada ao _culto da 
1angue d'oc, félibre honorário (o 19 foi D. 

~ Pedro 11). 
Membro honorário dos Colégios de Abc

gados de_Lima, Venezuela (D. Federal, Bue-
nos Aires {Medalha de Ouro), do Instituto Pa
raguayp de D~r:echo _Internaçional ~ da Aca
demia Mexicana de Dtteito Internacional Pri
v~do~Mvogac!Q: honoráriq__~ Ordem dos Açi
vogados de Portugal. Membro correspon
dente da Academia Colombiana de Jurispru
dênCia e associado do Instituto de Direito 
lntetnaciomil da L!nNersidade de Suc_r~, Bo-
lívía. ·- - -

Presidiu, de 1974/1978, a Ac"ademia lntera
mericana de Dire_ito Internacional e Compa
rado, da .qual é atualmente Presidente hono
rário. Fundador e Presidente do Comité Na
cional de Direito_ COmparado { 1946) filiado 
à Associação Internacional de __ Ciências Jurí
-dicas da Unesco, de cujo Conselho Diretor 
(Comité Internacional de Direito Comparado) 
feZ_ p~[ie,--eleitO-dúas vezes, 1957/1960 e 
1972/1975. Membro da Academia Interna
cional de Direito COmparado, Membi"o da 
Academia de Ciências Políticas e Sociais da 
Venezu-ela. 

Eleito; unanimemente, pela OEA,junho de 
1976, melnbro da Co:Odssão Juridica ln
teramerlcana. Ob_servador da mesma junto 
à Comissão de Direito Internadonal das Na
ções_ Unidas, Genebra, 1977._ Reeieito, por 
uri.ãnimidade, para a CJI, período de 1978 
a 1982. Presidente da mesma Comissão 
Jurídica Jnteraritericana do RIÕ de Janei
ro, 1978/!980. 

Homenageado {1978) pel_a So_êiedad~ 
Brasileira de Direito Aeroespaciãl e pelo lnsti-
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tuto dos Advogados Brasileirqs, por motivo 
de 50~ aniversário de vôo pioneiro 
( 17Nif/1928) ·pára O exercido da- ã:dVocacia. 

É também Presidente da Associação lnte
rameric2ma de ProfeSsores de Direito Interna
cional Privado, fundáda na ddade do Pana
má, em 1975, com sede e Secre1ariêi. Geral 
na Universidade Nadonal de Assunção, Para-
guai. - _ 

Tem as medalh~ Conselheiro Machado 
PorteUa (Faculdade de Direito da UFRJ, 
1921 ); Teixeirn ele Freitas (Instituto dos Ad
vogados Brasileiros, 1959); ExceUentla Forl 
(Federação Tnteramericana de Advogados): 
Medalha da Inconfidência (do Estado de 
Minas Gerais, 1967): ao· Colégio de Aboga
dos de Buenos Aires, 1974; do BaiTeau 
e da Faculdade de Direito de Paris ( 1956); 
Don Andres BeiJo (da Venezu.ela); das 
Ciências JuridJcas (Fundação Moinho San
tista, 1971 ); Santos Dumont; Tamandaré 
(Escola de Guerra Nával); Medalha de Mé~ 
rito Cultural da Universidade Federal do 
Ceará (1976); da_ OniversJdade de Lou
vain; Medalha de Mérito da Faculdade de 
Direito do Recife- Classe Ouro (1977). 

Possuía diversas condecorações, em espe
cial, Grande Oficial da Ordem do Rio Branco; 
Grã~Cruz do Mérito Judiciário Militar; do Vati
cano, de Portugal (Grã-Cru~_1 da Holanda, 
FranÇa, Equador (Grande OfidaJ), Bolívia, 
Chile (Grã-Cruz), Venezuela (Banda de Ho-
nor, Grã-Ctuz de Don Andrés BellÕ). 

Principais oblilS publicadas 

Dentre suas obras gerais destacam-se 
as seguintes: Tetralo9ia - Novas Dimen
sões do Direito: Justiça Social, Desen
volvimento, Integração, São Paulo, 1970, 
Editora Revista dos Trib_unais; P;JZ, Direito, 
Técnica, Rio, _1959_, Livraria José Olympio 
Editora; Justiça, _De_mocracia, Paz, Rio, 
1948, Livr. José Olympio; Direito, Solida
riedade, Justiça, Rio, 1943, Livr. José 
Olympio. Ainda Pareceres do Consultor-Ge
ral da República. vais. IIJV, 1947/1950,-edição 
oficial; Aos Jovens Juristas, 1966, Editora 
Freitas Bastos, Rio-São Paulo. 

E das obras jwídicas fundamentais, DJrel
to lnternadonal Privado(•) voJ. I, Intro
dução e Parte Geral, s~ ed., 197l3; vol. ID, 
Parte Especiàl (fim), Conffitos de Leis Co
merciais, Cambiais, Fa1imentares, Marítimas, 
AeroespaCiais, Industriais, Trabalhistas, Pro-
cessuais, Penais, Administrativas, F"tsC:ais e 
Eclesiásticas, 1978; Material de Classe de 
DJP, Direito lntertemporal, Introdução e 
História do Direito, 11 ~ ed., 1980, Coletânea 
de textos Internacionais, internos e estran
geiros; de relação de .acórdãos e de biblio
grafia, pertinentes, de. uso obrigatório nas 
aulas, Professor e a1unos (vd. no Material 
de Classe, cit., a enumeração das publica
ções do Prof. Haroldo Valladão ); História 
do Direito, Especialmente do Direito 
Brasllelro, 4~ ed., 1980, todas es-Sas obras 
da Editora Freitas BasteiS, Rio- São Paulo. 

Direito lntertemporal Processual, Cód. 
Proc. Civ., Uvro V, Editora _Revista dos Tribu
nais, São Paulo, 1974. 

_ '------Div~rsos outros livros, monografias e arti
gos sobre direito internacional público, direi
to comparado, direito em geral, ensino jurídi

, co; história, literatura, especificados em 
.apêndice nos livros citados, História do Di
reJto, Espedalmente do Direito sn.suel
ro e Material de Classe de DIF. 

Era o_.que eu tinha a dizer. 

Õ SR, 'PRE$IDEN1E (Francisco Rollemberg) 
-A Presidência convoca sessão _conjunta: a reali
zar-se amanh~.-às 1 Q hqras, no plenário da Câma
rã dOS Õepuiãdos, clestinada à leitura de mensa
gens presidenciais referentes a decretos-leis e à 
apreciação de matérias em regime de urgência. 

O SR. PRESIDENTE (FrancisCo Rollemberg) 
-Nada mais havendo a tratar, vou encerrar a 
presehte sessão, convocaildo sessão extraordi
nária a realizar-se amanhã, às 1 O horas, com a 
seguinte 

ORDEM DO DIA 

__ Votação, em turno único, do Projeto de_Reso!U
ção n"' 1, de 1988, que autoriza a Pfefe:itUra Muni
cipal de Alto Pamaiba, ~tado do Mafai-dião, B: 
Contrãíar.OperaÇ.lo de crédito nó vã!Or'cofre_sPàn
dente; em cruzãdõs; a 3359;97 ObriQáçOes do 
Tes.oúrO Nacional- OTN, tendo 

PARECER FAVORÁVEL, proferido em Plenário. 
. 2 . 

Votação, em turno único, do Projeto de ResoJu
ção n"' 2. de_ 1988, que autOrizâ c;- Governo do 
Estado dó Amazonas a contratar operação de cré
dito no _valor correspondente, ern_ cruzadoS, a 
426.484,96 Obrigações do Tesouro Nacional -
OTN, tendo 

PARECER FAVORÁVEL, proferido em Plenário. 
3 --· 

Votação, em turno único, do Projeto de ResoJu
Çãõ-n~-3, de 1988, _que autoriza a Prefeitura Muni
Cipãl de Angélica, Estado do Mato Grosso do Sul, 
a contratar OJ)efaçãõ de crédito llo valor corres
pondente, em cruzados, a 44.500~00 Obrigações 
âo Te5:0Uro Nadonal- OTN, tendo 

PARECER FAVORÁVEL, proferido em Plenário 
4. 

Yotação, em turno único; do Projeto de Resolu
ÇãO·n"' 4, de 1988, que autoriza a PrefeiturãMuni
dpal de Aracati, Estado do Ce"arii, a contratar ope
ração de crédito no valor correspondente. em cru~ 
L":~4os, a 80.000,00 bbriQaÇOes do Tesouro Nacio-
nal- OTN, tendo 

PARECER FAVORÁVEL~-profer1do erri Plenário. . . - 5 . - . .. 

-- Votação, em turno únfco, do Projeto de Resolu
Ção n" 5, de 1988, que autoriza a Prefeitura Muni
cipal de Arari, Estado do Maranhão, a contratar 
operação-de crédito no valor correspondente, em 
Cruzà_dos, a 6.666AO Obrigações do Tesouro Na
cfoilal - OTN, tendo 

PARECER FAVORÁVEL, proferido em Plenário. 
.. 6 

Votação, -em turno \ltliCo; do Projeto de Resolu
ção n? 6, de f98ã, que autoriza a Prefeitura MuruM 
cipaJ de Carolina, Estado do Maranhão, a contratar 
-opera_çao ae credito no valor correspondente, em 
cruZados, a 19:53.3;08 Obrigações do- Tesouro 
Nacional- OTN, tendo 

PARECER FAVORÁVEL, proferido em Plenário. 
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7 
Votação, em turnO único, do Prójeto de Resolu

ção n"' 7, de 1988, que autoiiza a Prefeitura Muni
cipal de Currais Novos, Estado do Rio Gra-nde 
do Norte, a contratar operação de crédjto no valor 
correspondente, em cruzados, a 48.113,70 Obri
gações do T escuro Nacional - OTN, tendo 
PARECER FAVORÁVEL, pÍ"oferido em Plenário. 

8 
Votação, em turno (mico, 'do Projeto de R~solu

çáo n"' 8; de 1988, que autoriza a Prefeitura Muni~ 
clpal de Jateí, Estado âõ Mato GrOsso do Sul, 
li Contratar operação de crédito no valor corres
pondente, em cruiadOS, a 6.098,68 Obrigações 
do Tesouro Naclonal- OTN, tendo 

PARECER FAVORAVEL, proferido em Plenário. 
9 

Discussão, em turnC? (lnfco, do l?rojeto de Lei 
da Câmara n? 58, de 1987 (n9 241187, na Casa 
de .origem), de iniciativa Cio Senhor Presidente 
da República, que altera dispositivos da Lei n" 
4.404, de 30 de novembro de 1964 - Estatuto 
da Terra. (Dependendo de Parecer.) 

10 . 
.Mensagem n"~" 497;_de 1987 (r'l9 684/S7, na ori~ 

gem), relativa à propoSta para que seja autorizada 
a Prefeitura Municipal de Mançfirituba, Estado do 
Paraná, a contratar operação Pe crédito no valor 
corre_spondente, em çruzados, a 25.375,93 Obri
gações do Tesouro ~acional - OTN. (Depen
d~ndo de parecer.) 

11 
-Mensage!'fi n? 498, q~ 1987 (_n? 685/87, na ori

gerri), rélativa à proposta para que seja autorizada 
a Prefeitura Municipal de Montes_ Claros, Estado 
de Minas Gerais, a _contratar _operação de crédito 
n_.Q__v:alo_r correspOndente, em cruzado's, a 
62.781,95 Obrigaçõ~ do-n~sburo Nacional
OTN. (Dependendo de pare~er.) 

12 
Mensagem n"' 499, de-1"987 (n~ 686/87, na ori

gem), relativa à proposta para CjUe seja autorizada 
a Prefeitura Municipal de Montes aaros, Estado 
de Minas Qerafs, a contratar OperaçãO de crédito 
no valor cori-espon:dente, em cruzados, a 
15.225,56 Obrigações do TeSouro Nacional -
OTN. (Dependi!mdo de parecer.) • 

13 
Mensagem n'1 500, de 1987 (_n9 687/87,' na ori

gem), relativa à proposta para que seja autorizada 
a Prefeitura Municipal de Palmeira, Estado do Pa
raná, a contratar operação de crédito no valor 
correspOndente~ em "cruZados, a 9.965,3:2: Obriga
ções do Tesouro Naclonal- OTN. (Dependendo 
de parecer.) 

14 
Mensagem n' 501, de 1987 (n' 689/87, na 

origem), relativa, à proposta para que seja autori
zada a Prefeitura Municipal de Ponta Porã, Estado 
do Mato Grosso do Sul, a contratar operação de 
crédito no valor corresponCiente, em· cruzados, 
a 11.054,76 Obrigações do TesOuro Nacional -
OTN. (Dependendo de parecer.) 

. 15 
Mensagem n9 502, (n9 690/87, ria ofigem), reia· 

tiva à proposta para que seja ãutoriZ.ida a Prefei
tura Municipal de Primeira Cruz..' EstadO doMara
nhão, a contratar operação d~ crédito no valor 
cOfrespondente, em cruzados, a 42.293,23 Obri
gações do Tesouro Nacional - OTN. (Depen
dendo de parecer.) 
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. 16 
Mensagem n? 503, de 1987 (n~ 691/87, na ori· 

gem), relativa à propo~ para que seja autorizada 
a Prefeitura Municipal de Sahto Antônio de Jesus, 
Estado da Bahia, a contratar operação de .créc:tito 
no valor correspondente, ,em cruzados, a 
252.849,57 Obrigaçqes .do-Tesouro Nacional
OTN. (Dependendo de parecer,) 

17 
Mensagem n• 504, de 1987 (n' 696/87, na ori

gem), relativa à propOSta pcira que seja autorizada 
a Prefeitura MUnicipal de Palmeira, Estado do Pa~ 
remá, a contratar operação de. crédito no valor 
correspondente, em cruzados. a 16.105,94 Obri
gações do TesoUro "Nacionál - OTN. (Depen
dendo de parecer.). 

O SR. PRESIDENTE (Francisco Rollemberg) 
- Está encerrada a sêssão. 

(Levanta-se a sessiio às 12 horas e 15 mi
nutos.) 

ATO DO PRESIDENTE 
N• 253, DE 1987 

O Presidente d6 S~tíado Federa], no uso das 
atribuições que lhe conferem os artigos 52, itens 
38 e 97, inciSo IV, do Regimento Interno e de 
acordo coin a delegação de competência que 
lhe foi outorgada pelo Ato da Comissão Diretora 
n9 2, de 4 de abril de 1973, e tendo em vista 
o _que consta do Pro_cesso n~> O 19755/87~2, resolve 
aposentar, voluntariamente, Antônio José Vaana, 
fnspetor de Seguran~a Legislativa, Classe "'Espe-· 
cial", Referência NS~19, de Quadro Permanente· 
do Senado Federal, nos termos dos artigos 101, 
inciso m, e 102, inciso I, alínea a, da Constituição 
da República Federativa do Brasil, combinados 
com os artigos 428, inciso II, 429, inciso L 430·, 
incisos IV e V, 414, § 4•, ~ 438 c!a Resolução 
SF n? 350, de 1983, artiQo- 39 da Resolução SF 
n? 13, de 1985, e artigo~· da Resolução SF n9_ 
182, de 1987, com proventos integrais, observado 
o disposto no artigo 102, § 2?, _da Constituição 
Federal. · 

Senado FederaJ, 17 de dezembro de 1987.-
Senador Humberto Lucena, Presidente. 

ATO DO PRESIDENTE 
N• 254, DE 1987 

O Presidente do Senado Federal, no uso das 
atribuições que lhe conferem os artigo_s 52, ij:e~ 
38, e 97, inciso IV, dO RegirriEmto Interno, e de 
acordo com a delegação de competência que 
lhe foi outorgada pelo Ato da Comissão Diretora 
n? 2, de 4 de abril de 1973, e tendo--em vista 
o que consta do Processo n~> 019.810/87~3, resOl
ve aposentar, voluntariamen~e. Jaime Luiz Cola· 
res, Técntco LegiSlativo, ClaSse "Especial", Refe
rência NS~25, do Quadro Pe,manente do Senado 
FederaJ, ocupante do cargo em comissão de As
sessor Legislativo, código SF-DAS~ 1 02.3, nos ter~ 
mos dos artigos 101, inciso'III, e 102, _inciso I, 
alínea a, dâ ConStituiÇão da República Federativa 
do Brasil, combinados com os artigos 428, inciso 
11, 429, inciso I, 430, inciso V, 438, 414, § 49, 
e 416 da Resolução SF n9 58, de 1972, artigo 
2~', pàrágrafo único, da Resolução SP n9 358 de 
198?, artigÔ 3~> da Resolução SF n9 13, de 1985, 
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~go 29-_Cra- R~soluÇáo SF ri9 18~. 4e 1987, e 
amgo 29, § 2~. da Lei n? 6.323, de 14 de_ ·abril 
de 1976, alterada pelo Decreto~lei n? 2.270, de 
198!), aplicada no Senado Federal pela Resolução 
SF f19 21, de-1980, alterada pela Resolução SF 
n11 7; de 1987, com Proventos integrais, correspon~ 
dentes ao vencimento do cargo efetivo, obseJVado 
o disposto no artigo 102, § 211, da Constituição 
Federal. 

Senado Federal, 17 de dezembro de 1987. -
Senador Humberto _Lucena, Presidente. 

ATO DO PRESIDENTE 
N• 255, DE 1987 

O Presjdente do Senado Federal, no uso das 
atribuições que lhe conferem _os ~rtigos 52, iteris 
38, e .97, inciso IV, do Regimento Interno e _de 
acordo_ com a delegação de competência que 
lhe foi outorgada pelo Ato da Comissão Diretora 
n? 2~ -de-4 de abril de 1973, tendo em vista o 
que consta do Processo n? 019871/87~2, resolve 
aposentar, vc;:~lu,ntarlamente, José Corrêa Fuzo, 
lnspetor de Segurança Legislativa, Classe "Espe
cial", Referência NS.19; do Quadro Permanente 
do Senado Feçleral, nos termos dos artigos 1 O 1, 
inciso ID, e 102, inciso I, alínea "a", da COnstituição 
da República Federativa do Brasil, combinados 
com eis artigos 428, inciso II, 429, inciso I, 430, 
incisos IV e V, 414, § 49, e 438 da Resolução 
SF n~> 58, de 1972, e artigo 29, parágrafo ún.lco, 
da Resolução SF n9 358, de 1983, e- a"rtigo- ~9 
da Resolução SF ?wO 13 de 1985, e art. 2• da 
Resolução SF n" 182, ~e 1987 com proventos 
intt::grals, observado o disposto no artigo 102, § 
29, da Constituição Federal. -

Senado Federal, 17 de -dezembro-de 1987.
Sena~o.r ~~~rto. Lucena, Presidente. 

ATO DO PRESIDENTE 
1'1' 256, DE 1987 

O Presidente ~dO:-Senado Federal, n~ uso das 
atribuições que lhe conferem os artigos 52, item 
38, e 97, inciso_ IV, do Regimento Interno, e de 
acordo com a delegação de competência que 
lhe foi outorgada pelo Ato da CoTissão Diretora 
n9 2, de 4 de abril de 1973, e t~ndo em vista 
o que consta do Processo n~'01701 /87-1, resolve 
retificar os termos da concessão anterior para 
manter aposentado, por invalidez, Eurico CoSta 
Macedo, no cargo de Diretor, SF~DAS~101.4, do 
Quadro Permanente do Senado Federal, nos ter
mos ·dos artigos 101, inciso f, e 102, inciso I, 
alínea "b", da Constituição da República Fede
rativa do Brasil, combinados com os artigos 428, 
inciso III, 429, ínciso llr, 430 inciso V, 414, § 49, 
e 434, inciso 11, da Resolução SF n9 58, de 1972. 

_ e artigos 2~', parágrafo único, e 3~' da Resolução 
SF n~' 358, de 1983, artigo 39 da Resolução SF 
n9 13, de 1985, artigo 29 da Resolução SF n9 
182, de 1987, e artigo ]9 da Lei n" 1.050, de 
1950, a partir de-18 de novembro de 1987, com 
proventos- integrais. 

Senado Federal, 17 de dezembro de 1987. -
Senador Humberto Lucena, Presidente. 

ATO DO PRESIDENTE 
N• 257, de 1987 

O Presidente do Senado Federal, no uso das 
atribuições que lhe conferem os artigo.:. 52, item 
38,. e 97, indso IV, do Regimento Interno, e de 
conformidade com a delegação de competência 

_ que lhe fo_i outoigãda peio Ato n<:> 2,_ de 1973, 
revigorada pelo Ato n° 12, de 1983, da Comissão 
Oiretora, e de acordo com o disposto na Resolu
ção n~ 130 •. de 1980, e tendo --em vistã o qúe 
consta do Processo n? 019061/87-0, resOlve, dis
pensar o Senhor Mário de Almeida do emprego 
de Assessor T~çnico, sob 9 regime jurídic_o da 
'Consolidação -das Leis do Trabalho e do Fundo 
_d_e Gara@a por Tempo de Serviço, a· partir de 
8 de dezerrlbro de 1987. 

Sétiado Federal, 17 de dezembro de 19"87.
Senador Humberto Lucena, Presidente. 

ATO DO PRESIDENTE 
J'l• 258, DE 1987 

· O ·pfesidente do ·senado Federai, nõ Üso das 
atribuições que lhe confe~~ os artigos 52. item 
38, e_ 97, InCiso IV, -do--Regimento Interno, e de 
conformidade com a deleQação de competência 
que lhe foi Outorgada pelo Ato n"_ 2, d_e -1973, 
revigorada pelo Ato.n? 12~ de 1983~-da Comissão 
Diretcira, e de acordo com o disposto na Resolu
ção- n9 130, de 198.0, 'e tendo em Vista o que 
consta do Processo·n? 019103/87~5, resolve dis
pensar a Senhora Maria Eugênia Marcos Riq do 
emprego de Assessor Técnico, sob o regime jurí
dico da Cónsoiidação das Leis do Trabalho e do 
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, a partir 
de to de dezembro de 1987: -

Senado Federãl, 17 de dezembro de 1987.
Senador Humberto LuCena, Presidente. 

ATO DO PRESIDENTE. 
N• 259, DE 1987 

O Presidente do Senado Federal, no uso das 
atribUições que lhe conferem os artigos 52, it~m 
38, e 97, inciso N, do Regimento Interno; e de 
conformidade com a delegação de competência 
que lhe fot outorgada pela Ato n? 2 de 1973 e 
revigorada pelo Aro da Comissão DiretOra n? 12, 
de 1983, e de aCordo com o disposto na Resolu~ 
ção n? 130, de 1980, e tendo em vista o que 
consta no processo no 019138/87~3, resolve auto
rizar a contratação sob o regtme jurídico da Con~ 
solidação das Leis do Trabalho e do Fundo de 
Garantia por Tempo de Serviço do Senhor Juarez 
Cirino dos Santos. para o emprego· de Assessor 
Técnico, com o salário mensal equivalente ao venM 
cimentO do cargo DAS-3, a partir de 26 de no vem~ 
bro de 1987, cOm lotação e exercido no gabinete 
do Senador Leite Chaves. 

Senado Federal, 17 de dezembro de 1987.
Senador Hllmberto Lucena, Presidente. 

ATO DO PRESIDENTE 
N• 260 DE 1987 

O Presjdeitte do Senado Federal, no uso das 
atribuições que lhe conferem os artigos 52, item 
38, e 97, indso IV, do Regimento Interno, e de 
conformidade com a delegação de competência 
que· lhe foi outorgada pelo Ato no 2 de 1973 e 
revigorada pelo Ato da Coinis~ão Di_retora n~ 12, 
de 1983, e de acOrdo com o disposto na Resolu
ção n~' 130, de 1980, e -tendo em vista o que 
consta do processo no 018477187-9, resolve auto
rizar a contratação sob o regime jurídico da Con
solidação das Leis do Trabalho e do Fundo de 
Garantia por Tempo de Serviço da Senhora Maysa 
Maria Canale Leite, para o emprego de Assessor 
Técnico, com o salário mensal equivalente ao ven~ 
cimento do cargo DAS~3, a partir de 13 de novemM 
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bro de 1987, com lotação e exercício no gabinete 
do Senador Mendes C.anale. 

Senado Federal, 17 de dezembro de 1987 
Senador Humberto Lucena, Presidente. 

ATO DO PRESIDENTE 
1'1' 261, DE 1987 

O Presidente do Senado Federal, no uso das 
atribuições que lhe conferem os artigos 52, item 
38, e 97, inciso IV,- do Regimento Interno, e de 
conformidade com ·a-delegação de competência' 
que lhe foí outorgada pelo Ato n~ 2 de 1973 e 
revigorada pelo Ato da COmissão Diretora n? 12, 
de 1983, e de acordo com b disposto na Resolu~ 
ção n9 130, de 1980, e tendo em vista o que 
consta do processo no:> O I 9038/87-B, resolve auto
rizar a contratação sob o regime jurídico da Co.h- _ 
solidação das Leis do Trabalho e do Fundo de 
Garantia por Tempo de- Serviço do Senhor Paulo 
Tardsio de Albuquerque Cavalcanti, para o emM 
prego de Assessor Têcnico, cOm o Salário mensal 
equivalente ao vencimento do cargo DAS~3; á 

partir de 25 de novembro de 1987, com lotação 
e exercício no gabinete d9_S,emtdor Çarlos Alberto 
-de-SOUsa. - --- . 

. Senado. Federal, 17 de dezembrO_ de 1987.
Senador Humberto Lucena, Presidente. 

PORTARIA 
N• 34, DE 1987 

o Diretor.:aerar dO~enado Federal. no uso das 
suas atribuições e conSlderàrido o despacho auto
rizativo do Presidente do Senado Federal no Pro
cesso n~ 000848/81-SMPRb_bÁSEN, resolve de
signar Arn1ando __ Roberio Cerchi Nascimento, 
AnaliSta~ae SisfemaS ''A", do_ PRODASEN, para, 
na forma do artigo 288, inciso IX. do Regulamento 
Ac!-min.istra_tivo, aprovado_ pela Resolução n9 58, 
de .1972, e: demais disposições legais qUe regem 
a may~ria, na forma adÕtada pela Administração 
do Senãdo Federal; fr_eqÜ.entar, pelo prazo de 2 
anos, a partir de 2 de janeiro de 1988, com ônus 

Janeiro de 1988 

parcial para o Senado Federal, Curso de Sistemas 
de Informação, a nível de Mestrado, na UniverM 
sidade:_cte Man_chester,lnglaterra. 

Senado Federal, 18 de dezembro de 1987.
José Passos Pôrto, Diretor-Geral. 

, ,PORTARIA 
1'1' 35, DE 1987 

O Diretor-Geral dà SenaGhfederal, nO uSo de 
sua competência regulamentar, resolve designar 
os .servidores João Basco Altoé_ e Olívia de _Melo 
Sousa para, individualmente, _no_ período comM 
preendido entre 18 de dezembro de 1987 e 18 
de janeiro de 1988, em face da-ausência do titular 
da Subsecretaria de Adminístração Financeira; -
movimentar as contas abertas no Banco do Brasil 
sob os n~s 55556329-4 --·senado Federal; 
55557286-6- FundO Especial-do SenadO Fede
ral; e 55557351-6- Senado Federal_Depósitos 
e Cauções. 

Senado Federal, 18 de dezembro de 1987. Jo· 
sé Passos Pôrto, Diretor-Geral. 
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SENADO FEDERAL 

1 -ATA DA 3' SESSÃO, EM 6 DE JA
NEIRO DE 1988 

l.l -ABERTURA 

12-EXPEDJENTE 

1.2.1 -Oficio do Presidente do Supre
mo Tribunal Federal 

-N? S/1/88 (n9 240/87, na origem), comJ~
nicando ao Senado Federal que aquela Corte, 
julgando a Representação n~ 1.417-7, decla
rou a inconstitucionalidade do § 3°, do art. 
65 da Lei COmplementar 11_" 35/79, introduzido 
pela Lei Complemeritar- ri~ 54-, de 22-12":ãõ. 

1.2.2- Comunicação da Presidência 

-Recebimento de denúncia contra o Go~ 
vemador do Distrito Federal, imputando-lhe 
crime de responsabilidade por ausentar-se do 
País sem autorização do Senado Federal. 

1.2.3- Discursos do Expediente 

-SENADOR MAURO BORGES, como U
der do PDC-Dedaraçõ_es do Mtnistro Leóni
das Pires Gonçalves sobre sucessão presiden
cial e eleições gerais. 

-SENADOR RAIMUNDO UR/1, como U
der do PMDB - Posse ..do Ministro Maüson 
da Nóbrega na Pasta da Fázendá. 

-SEIYADOR VJRO/tJd TÁVO!M, como ÍJ
der do PDS - Projeto de lei objetivando cor
rigir distorções no sistema de r&ursos incenti
vados no Nordeste. 

SUMÁRIO 
1.2.4- Requerimento 

- N~ 1188, de urgência para o Projeto de 
Decreto Legislativo n9 6/87, que estabelece · 
exceção ao disposto no § J9, do art. 2?, do 
l;)~creto_ ~gislativo _n? 114, de 3 Qe dezembro 
de 1982, durãnte o-rundOnãmento da Assem
bléia Nacional _Constituinte. 

_13-0RDEM DO DIA 

Projeto de Resolução n? 1, de 1988, que 
autoriza, a Prefeitura Municipal de Alto Pamaí
ba, Estado do Maranhão, a contratar operação 
de crédito no valor correspondente, em cruza
dos, a 3359.97 Obrigações do Tesouro Na
clonai - OTN, Aprovado. 
Redaç~o fmal qo Projeto de Resolução n"' 

_1{~~ ~rovada. A promuJgaçao. · 

Projeto d_e Reso/u_ção n? 2, de 19a8, que 
autoriza o Governo do Estado do Amazonas 
a contratar operação de crédito no valor cor
respondente, em cruzados, a 426.484,96 Obli
gações do T escuro Nacional - OTN, Apro
vado. 

Redação fin~ 'l_o Projeto de Resolução no 
2188. Aprovada. A promulgação. 

Projeto de Resolução no 3, de 1988, que 
autoriza a Prefeitura Municipal de Angélica, Es
tado do Mato Grosso do Sul, a contratar opera

- Çàõ ·de crédito no_ valor _correspondente, em 
cruzados, a 44.500,00 Obrigações do Tesouro 
Nacional_- OTN.Aprovado. 

Rédação fii1al do Projeto de ResoJução n9 · 
3/88. Aprovadã. À promulgação. 

Projeto de Resolução no 4, de 1988, que 
autoriza a Prefeitura Municipal dé Aracati, Esta
do do Ceará, a contra,tar operação de cédito 
no valor correspondente, em cruzados, a 
80.000,01f. ObriQãÇões do T escuro Nacional 
- OTN. Aprovado. 

Redação final do Projeto de Resolução n9 
4/88. Aprovada. À Prorriulgação. · 

Projeto de Resolução n? 5, de 1988, que 
alitõriia a Prefeitura Muncipal de Arari, Estado 
do Maranhão, a contratar operação de crédito 
no valor correspondente, em crUZãdos, a 
6.666,40 Obrigações do T escuro Nacional
OTN. Aprovado. 

Redação final do Projeto de Resolução n9 
5/88. Aprovada. À promulgação. 

_ Projeto de_ Resolução n? 6, de 1988, que 
autoriza a prefeitura Municipal de Carolina, Es
tado _do Maranhão, a contratar operação de 
crédito no valor correspondente, em cruzados, 
a 19.533,03 ObrigaÇõe_s do Tesou'ro Nacional 
- OTN. Aprovado. 

Redação fmal do Projeto de Resolução n? 
6188. Aprovada. A pro~ulgação. -

Projeto de Resolução n9 7, de 1988, que 
autoriza a Prefeitura Municipal de Currais No
vos, Estado do Rio Grande do Norte, a con
tratar operação de crédito no valor correspon

-dente em cruzados, a 48.113,70 Obrigações 
do Tesouro Nacioilal- OTN. Aprov~do. 

Redação_ final do Projeto de Resolução n9 
7/88. Aprovada. À promulgação. 
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Projeto_ de Resolução no 8, de 1988, que 
autoriza a Prefeitura Mun_idpal deJa_teí, Estado 
do Mato Grosso do Sul, a contratar operação 
de crédito no valor correspondente, em cruza~ 
dos, a 6.098,68 -Obrigações do Tesouro Na
cional - üTN. Aprovado. 

Redação fmal do Projeto de Resolução no 
8/88. Aprovada, À promulgação. -

Projeto de Lei da Câmara no 58, de 1987 
(no 241/87, na Casa de origem), de iniciativa 
do Senhor Presidente da República, que altera 
dispositivos da Lei no 4.504, de 30 de novem
bro-:de 1964- Estatuto da Terra. Discussão 
encerrada, após parecer proferido pelo Sena
dor Nelson Wedekin. 

Mensagem n• 497, de !987 (n' 684/87, na 
origem), relativa à proposta para que seja auto
rizada a Prefeitura MuniCipil ae Mandirituba, 
Estado do Paraná, à-Contratar- Operação de 
crédito no valor correspondente, em cruzados, 
a 25.375,93 Obrigações do Tesouro Nacional 
- OTN. Discussão encerrada do Projeto 
de Resolução no 9/88, oferecido pelo Senador 
Leite Chaves, em pare<::er proferido nesta data, 
devendo a votação ser feita na sessáo seguin
te. 

Mensagem n9 498," âeT987-1ilo_ 685/87, na 
origem), relativa à proposta para que seJa auto
rizada a Prefeitura Municipal de Montes Claros, 
Estado de Minas Gerais, a coritratar operação 
de crédito no valor correspondente, em cruza
dos, a 62.781,95 ObrigaÇões -do TesOuro Na
cional- OTN. Discussão encerrada do Pro
jeto de Resolução n~ 10/88, Oferecido pelO Se
nador Nabor Júnior, ·em parecer proferido nes
ta data, devendo a votação ser feita na sessão 
seguinte. 

Mensagem n~ 499, de 1987 (n" 686/87, na 
origem), relativa à proposta para que seja auto
rizada a Prefeitura Municipal_de Montes Claros, 
Estado de Minas Gerais, a contratar operação 
de crédito no valor correspondente, em cruza
dos, a 15.225,5ô.Obriga:ções do TesoUro Na
cional- OTN. Discussão encerrada do Pro-

DIÁRIO DO CONGRESSO NAOONAL (Seção !!) Jantiiro de f988 

EXPEDlENTE 
CENTRO GRÁFICO DO SENADO FEDERAL 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL 
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ASSINATURAS 

Semestral ···························-·····~ .......... ~ ....... Cz$_,_264 .. ~ 
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(Via Terrestre) · · ·· - · 330 óii 
TOTAL ' 

Exemplar Avulso .. ,., ................................... Cz$ 2,00 
Tiragem: 2.200.exemplares. 

jeto de Resolução n9 11/88, ofereddo pelo Se
nador Rachid Saldanha Derz!, em parecer pro
ferido neSta data, devendo a votação ser feita 

__ na sesSão s_eguinte. 

Mensagem n9 500, de 1987 (n~"687/87, na 
· · origeffi), relativa à proposta para que seja auto

rizada a Pr_efeitura Municipal de Palmeira, Esta
do do Parãná, a contratar operação de crédito 
no· valor correspondente, em cruzados, a 
9.965,32 Obrigações do Tesouro Nacional
OTN. Discussão encerrada do Projeto de 
Resolução n9 12/88, oferecido pelo Senador 
Leite Chaves em parecer proferido nesta data, 
devendo a votação ser feita na sessão seguin· 
te. 

MensaQ-em n9 501, de" 1987 (n~ 689/87, na 
origem), relativa à proposta :Para que seja auto
rizada a PteJeit_ura_ Municipal de Ponta Porã, 
Estado do Mato GrossO do Sul, a contratar 
operação de crédito no valor correspondente, 
em c:rtm~dos, a 11.064,76 Obrigações do Te
sourO Nac;ional - OTN. Discussão encer
rada do Projeto de Resolução n~ 13/88, o_fere
çido pelo Senador Rachid Saldanha Derzi, em 
parecer proferido nesta data, devendo a vota
çlfo-·ser feita na sessão seguinte. 

Mens_agem n? 502, de 19:S7 (n? 690/87, n'a 
ãrigerri/, relativa à proposta para que seja auto
rizada a Prefeitura Municipal de Primeira Crm:, 
Estado do Maranhão, a contratar operação de 
crédito no valor correspondente, em cruzados, 
a 42293,23 Obrigações do T escuro Nacional 
~ OTN. Discussão encerrada do Projeto 
de Resolução n? 14/88, oferecido pelo Sena
dor Edison Lobão, em parecer proferido nesta 

--data, devendo a votação ser feita na sessão 
segUinte. _ 

Mensagem n• 503, de 1987 (n' 691187, na 
origem), relativa à prQPosta para que seja auto
rizada a Prefeitufa Municipal de Santo Antônio 
de Jesus, Estado da l?ahia, a. cOntratai opefã
ção de crédito no valor correspondente, em 
cruzados, a252.849,57 Obrigações do Teseu-

ro NaCiona_t - OTN. Discussão encerfãda 
do Projeto de Resolução n~ 15/88, ofereddo 
pelo Senador Nabo r Júnior, em parecer profe- -
rido nesta data, devendo a votação ser f~ita 
na sessão seguinte. 

Mensagem n9 504, de 1987 (no 696/87, na 
origem), relativa à proposta para que seja auto
rizada a Prefeitura Municipal de Palmeira, Esta
do do Paraná, a contratar operação de crédito 
no valor correspondente, em cruzados, a 
16.105,94 Obrigações do Tesouro Nacional 
- OTN. Discussão encerrada do Projeto 
de Resolução no 16/88, i:ifeiedào-peJOSen-a
dor Leite Chaves, em parecer proferido nesta 
data, devendo a votação ser feita na sessão 
seguinte. 

1.3.1 - Matéria apreciada após a Or
dem do Dia 

-Projeto _de Decreto Legislativo n9 6/87, 
em regime de urgência, nos termos do Reque
rimento n9 1/88, lido no Expediente. Apro
vado. após parecer proferido pelo Senador 
Leite Chaves. 

- Redação final do Projeto de Decreto Le
gislativo n9 6/88, em regime de ui-gência. 
Aprovada. À Câmara dos Deputãdos. 

1.3.2 - Discurso após a Ordem do Dia 

SENADOR NELSON WEDEK!N- Exone
ração do Sr. FranciscO Pereira da Sudesul: 

1.3.3 - Comunicação da Presidênda 

Convocação de sessão extraordinária a rea
lizar-se amanhã, às 1 O horas, com Ordem do 
Dia que designa. 

1.4 - ENCERRAMENTO 

2-MESA DIRETORA 

3 - LÍDERES E VICE·LÍDERES DE 
PARTIDOS 

4'- COMPOSIÇÃO DE COMISSÕES 
PERMANENTES 
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Ata da 3" Sessão, em 6 de janeiro de 1988 
1 ~ Sessão Legislativa Extraordinária, da 48~ Legislatura 

- EXTRAORDJNÁRIA-

Presidência dos Srs. Humberto Lucena e Francisco Ro/lemberg 

ÀS 18 HORA$ E30M/NUTo$.-ACHAM·SE 
PRESENTES OS SRS. SENADORES: . . 

Mário Maia - Nabor Júnior - Leopoldo Perez 
-AureoMella-OdacirSoares-JcãoMeneze>s 
-Jarbas Passarinho -João Castelo- Alexan-
dre Costa - Edison Lobão- Chagas Rodrigues 
-Virgílio Távora - Cid Sab6ia de Carvalho -
Mauro Benevides- José Agrlpino - Humberto 
Lucena - Raimundo Lira - Marco Maciel -
Antonio Farias- Mansueto de Lavor- Guilher
me Palmeira- Divaldo Suruagy- A1bano Frcm
co - Francisco Rollemberg - Lourival Baptista 
- Luiz Viana .:.......Jutahy Magalhães- R.uy Bacelar 
--" José Jgnácio Ferreira - Gei'Son Camata -
Jamil Haddad-Nelson Carneiro -Alfredo Cam
pos- Ronan Tito-Severo Gomes- Fernando 
Henrique CardOso -Mário Covãs- Mauro Bor
ges - Iram Saraiva - lrapuan Costa Júnior -
Pompeu de Sousa - Maurício Corrêa - Meira 
Filho- Roberto Campos-- Louiemberg Nunes 
Rocha - Márcio L.acerda - Rachid Saldanha 
Derzi-Wilson Martins- Leite Chaves-Affonso 
Camargo - José R.icha - Jorge Bornhausen 
-Nelson Wedekin- Carlos Chiarelli --José 
Paulo Bisoi-José FogaÇa. 

O SR. PRESIDENTE (Francisco Rollemberg) 
-A lista de presença acusa o comparecimento. 
de 56 Srs. Senadores. 

Havendo número regimental, declaro aberta a 
sessão. 

Sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos 
t.-abajhos. 

Sobre a mesa, expediente que será lido pelo 
Sr. Primeiro--Secretário. 

É lido o ·seguinte 

EXPEDIENTE 

OFÍGO 
Do Presidente do Supremo Tribunal Fe
deral 

N• S/1188 (n• 240187, na origem) .:.....com~
nicando ao Senado, obedecido o disposto 
no art. 175 do Regimento Interno daquele 
Tribunal, que aquela Corte, julgando a Repre
sentação n9 1417-7, declarou a inconstitucio
nalidade do § 3~. do art. 65 da Lei Comple
mentar n~ 35n9, introduzido pela Lei_ Com
plementar n9 54, de 22.12.86. 

(À Comissão_ de Constituição e Jus
tiç8.) 

; O SR~ ~?RESIDENTE (francisco Roliemberg) 
-O expediente lfdo vai à pubUcaçâo. 

A Presidênda comunica ao plenário que rece
beu, do Sr. Osmar Alves de Melo, advogado, de
_núnçia contra o Governador do Distrito Federal, 

liDí:iutaôdo-íhe crime de responsabilidade :POr au
: ~ié1ta.r-sé do Pais sem autorização do Senado Fe

deral. 
Nos termos do art. 3"' da Lei n"' 7.106, de 28 

de junho de 1983, o expediente será encaminha
do à Comissão de Constituição e Justiça. 

O SR. PRESIDENTE (Francisco Rollemberg) 
- Há oradores inscritos. 

-COncedo a palavra ao nobre Senador Mauro 
Borges, como üder do PDC. 

O SR. MAURO BORGES (PDC- GO. Co· 
mo Líder. Pronuncia o seguinte discurso. Sem 
revisão do orador.)- Sr. Presidente, Srs. Sena
dores: 

O Jornal de Brasília de hoje, na página 4, 
noticia assunto político com a seguinte ni,anchete: 

"LEÓNIDAS CONDICIONA 
OS4ANOSÀ 

CONVOCAÇÃO DE 
ELEIÇÓES GERAIS 

Recife- O ministro do Exército, general 
Leónidas Pires Gonçalves, disse ontem que, 
se a Assembléia Nacional Constituinte reduzir 
o mandato do presidente José Samey para 
quatro anos, deve também, "para ser bem 

__ , _ CQ.erente". convocar eleições gerais para a 
- -mesma data. 

Sr. Pfesidente, Srs. Sena-dores, vejam que, um 
assunto aparentemente banal, se reveste da maior 
importância. _ _ __ 

07<J\íriístro do Exército Leônidas Pires Gonçal
ves é _um soldado disciplinado e disciplinador, 
homem de excelente tradição no Exército, equili
brado, ponderado e, naturalmente, é necessário 
que S. Ex• confirme ou negue essas declarações, 
porque elas podem ter repercussões muito nega
tivas no decorrer do processo legislativo da Cons
tituinte. __ 

Infelizmente, o passado mostra várias inteJVen
ções das Forças Armadas, especialmente do 
EXefdtCi-:- em-assuntos políticos. Vivemos uma 
época de transição, uma época delicada, e que, 
apesar dos pesares. das_ dificuldades imensas que 
·o País vive, a única coisa que não se pode perder 
é a estabmdade das instituições, a quebra da or
dem. Naturalmente, essas declarações atribuídas 
ao Sr. Ministfo do Exército nos enche de preocu
paÇão, inesmo porque a redução já feita do man
dato do Sr. Presidente Samey, para 4 anos, nada 
tem a ver com eleições getaisi não se cogitÓu, 
não se denunciou a faJta de legitimidade ou qual
quer falha que pudesse invalidá-las completa
me_nte; falhas ·há em toda parte, pequenas, mas 
não falhas da_ proporção que se possa invalidar 
o pleito e fazer outra. Não vejo nenhuma conve· 
niência disso. 

Portanto, na minha opinião, e na de muitas 
pessoas, não tem nada uma coisa a ver com a 
outra. E lamentamos esse fato, pcíte{ue ele pode, 
inclusive, servir de motivo para outros pronuncia
mentos, até de outros Chefes Militares, o que seria 
extremamente negativo para o desenvolvimento 
da Constituinte. 

A Constituinte tem que ser absolutamente pre
servada na sua plena soberania. 

Sr. Presidente, Srs. senadores, era esse o fato 
que queria transmitir ao Senado Federal e cada 
um tire as suas conclusões. 

Era o que tinha a dizer, Muito obrigado! (Muito 
bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Francisco Rollemberg) 
-Concedo a palavra ao nobre Senador Raimun
do Lira, qu~ falará pela Liderança do PMDB, 

O SR. RAIMUNDO URA (PMDB- PB. Co· 
mo Uder. Pronuncia o _seguinte discurso. Sem 
revisão do orador.) --Sr. Presidente, Srs. Sena
dores: 

O Senador Fernando Henrique Cardoso, como 
Líder da Bancada do PMDB, incumbiu me, na 
condição de Vice-Uder e de Parlamentar parai~ 
bano, neste momento, de homenagear o Sr. Maíl
son da Nóbrega empossado hoje no Ministério 
da Fazenda. 

--, CÕnheço Maí1son da Nóbrega desde os tempos 
de sua juventude, na cidade de Cajazelras, Estado 

_ da Paraíba, onde _convivemos desde aquele tem
po. Ele, de origem humilde, mas estudioso, traba
lhador e responsável. ComO fUncionário do-BanCo 
do Brasil, e professor naquela cfdade, ganhou a 
simpatia e o respeito de toda a população do 
sertão paraibano. 

Ao chegar aqui em Brasüia, num espaço de 
apenas 12 anos, fez uma brilhante carreira no 
serviço público federal. E neste momento, em 
que o Presidente _José Samey o distingue com 
a alta função de Ministro da Fazenda, sem dúvida. 
o condutor da política ecortômica nacional, posso 
dízer aos companheiros, com segurança e Convic
ção, que o Ministério da_ Fazenda está entregue 
às mãos de urri homem s_ério, competente, pon
derado e, sobretudo, um homem que tem expe
riência prófissional rios setores financeiro e fazen
dário. 

O Brasil náo vai tef sobressaltos na gestão dos 
negócios ecónõmicos, como âquela ãaaptação 
normal que os novos Ministros que vêm de outras 
áreas têm quando- assumem o dificil Ministério 
da Fazenda. - - -

O Sr. Rachid Saldanha Derzi -Permite-me 
V. Ex!' um aparte, n~bre Senador? 

O Sr. Virglllo Távora - Permite-me V. Ex' 
um aparte? 
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O SR. RAJMONDO URA - Concedo um 
aparte ao nobre Senador Rachld Saldanha Derzí 
e, em seguida, ao meu amigo Senador Virgi1io 
Távora. 

O Sr. Radúd Saldanha Derzi- Muito grato 
a V. Ex", nobre Lider, Senador Raimundo Lira. 
Devo congratular-me com o nobre Presidente da 
Repúbltca Pela acertada escolha que fez nomean
do para Ministro da Fazenda_Maüson d_a N6brega. 
Conheço Maüson da N6brega desde mocinho, 
quando começava a sua carreira no Banco do 
Brasil e, logo depois, pelo seu valor, inteligência, 
dedicação, esforço; e pelo seu aJto espírito públi
co, ele foi chamado a ocupar vários postos nesta 
República e no Ministério da Fazenda, na gestão 
de dois Ministros. E ele acompanhou, em profun
didade, todas as lutas, todas_as dificuldades deste 
País, dentro do Ministério da Fazenda, como técni
co. Realmente, ele se sobressaiu por sua capaci
dade e dedicação. E1e_ c.onhece em profundidade 
todos os meandros do_ Ministério da Fazenda e 
da política ec:onômica brasileira. Tive testemu
nhos de dois ou três ex-Ministros da Fazenda, 
que me disseram ser ele, realmente, um homem 
altamente capacitado, e se o Senhor Presidente 
da República o nomeasse, iria. acertar, porque, 
se é um homem simples, é_um homem dedicado, 
é wn homem inteligente e que deseja servir à 
nossa Pátria, neste momento. Tenho que me con
gratular com a· Senhor PreSidente da República 
pela feliz escolha ele Maílson da Nóbrega, e com 
a Paraíba, porqUe vê ·a seu filho como prime[ro 
Ministro da Fazenda nesta República, filho daque
la querida ParaJba. Minhas congratulações, tam
bém à Paraíba e os meus votos para que, realmen
te, Maílson da N6brega demonstre a sua capaci
dade, dedicação, espírito público, patriotismo e, 
sobretudo, o seu amor ao Brasil. 

O SR. RAIM(JNDO URA- Muito obrigado, 
nobre Senador. 

Gostaríamos de ouvir o aparte do nobre Sena
dor Virgmo Távora. 

O Sr. Mansueto de Lavor - Permite V. Ext 
um aparte? 

O Sr. Virgílfo Távora --Eminente Senador, 
para mim é uma honra ceder o lugar a Pernam
buco que, na prioridade das solicitações, por vá
rios motivos deve ser atendido em primeiro lugar. 

O SR. RAIMUNDO LIRA- Será um prazer 
ouvir o nobre Senador ManSüeto de Lavor. 

O SR. MANSCIETO DE LAVOR -Obriga· 
do, Senador Virgílio• Távora. Nobre Senador Rai
mundo Lira, creio que, neste momento, fala mais 
alto o rep~ntante do Estado da Paraíba. V. & 
tem sobejas razões para essa congratulação que 
faz da tribuna do Senado, tanto pela amizade pes
soal ao novo Ministro, como também pelo desta
que que faz, com merecida razão, ao currículo 
profissional do novo Ministro. Permita-me, agora, 
fazer alguns reparos ao fato de v: Ex• falaf em 
nome da Liderança do PMDB. Neste cas-o, se é 
para registrar esse ou aquele contentamento pes
soal, tem, naturalmente, o nosso apoio. Se é para 
fazer referências à pessoa e ao currículo dO Dr. 
Maílson da N6brega, tem também o nosso apoio, 
porque o conhecemos como um nordestino de 
fibra, como alguém que realmente lutou pe:ra ven-

cerna vida e, hoje, çhega ao topo da sua carreira 
fundoJl?ll como Ministro da Fazenda. Até af, tudo 
bem. Mas é com constrangimento que faço o 

__ seguinte reparo: primeiramente, não podemos 
concordar, em absoJuto, com a divulgação de 
que é o primeiro Ministro da Fazenda do Presi
dente &lfney. T odes os Ministros anteriores sào 
Ministros- do Presidente Samey, porque foi Sua 
Excelência quem pegou a caneta e assinou as 
nomeações. É verdade que o PMDB, através de 
suas exponenciais Lideranças, teve - falemos 
com franqueza - a infelicidade de anunciar 'o 
Ministro anterior, o Professor Bresser Pereira, do 
Palácio do Planalto._ Foi, realmente um episódio 
infeliz; porque o anúncio e _a nomeação são do 
Presidente da República. Mas, de qualquer ma
neira, foi o Presidente José Sarney que fez a no
mea-ção, que convocou o Sr. Bresser Pereira e 
o aceitou; aceitou a indicação do PMDB. Antes, 
o Ministro Dilson Funaro-foi nomeação e escolha 
pessoal do Presidente Samey; e o Ministro F ran~ 

·Cisco Domelles, é claro, foi a manutenção de uma 
escolha pessoal do Presidente Tancl"edo Neves. 
Então, afl{ma~se que o Dr. Maílson da Nóbrega 
é o primeiro Ministro da Fazenda do Presidente 
Samey é ~ desrespeito ao próprio Presidente 
Sarney. Não devemos aceitar. Todos os Ministros 
da Fazenda do GovemoJOSêSamey sãO Ministros 
do Governo Sarney. Parece uma redundância, 
mas não é, porque estão dizendo que esse é o 
primeiro. Acho que esse é o quarto, do Governo 
Samey. Esse reparo tem que ser· feito, e não foi 
uma colocação de V. EX, estou apenas aprovei
tando agora. A segunda colocação é que, real~ 
mente, há poucos dias - e aqui vai o reparo 
político que faço ao novo Ministro da Fazenda, 
e não apenas político, mas também regional, mas 
também em termos de integração, em tennos 
daquilo que se está votando na Constituinte, e 
creio que o Senador Virgílio Távora vai entrar nes
sa linha no seu aparte, _que já esperamos, por 
isso é qUe interrompo -o me-u - o Dr. Maalson 
da Nóbrega, como alto funcionário, Secretário
Geral do Ministério dá"FãZenda, publicou um arti
go na página filial da Revista Veja, naquela página 
-''Ponto de Vista", contraditando e dizendo que 
eram contra os interesses da Nação as pequenas 
conquistas da distribuição da receita tributária, 
aquilo que iria reverter em favor dos Estados do 
e da Paraíba. Uma das grandes conquistas da 
Assembléia Nacional Constituinte tem sido essa 
reforma tributária. E é tanto que se pede uma 
reforma tributária de emergência para- Socorrer 
a situação de penúria dos Estados e Municípios. 
O Dr. Maüson da Nóbrega, enquanto Secretário
Geral do Ministério da Fazenda, esqueceu-se da 
sua posição de nordestino e se pronunciou contra 
essa- reforma já aprovada no texto da Comissão 
de Sistematização, portanto, posicionou~se a favor 
do Governo Federal e contra o Nordeste, contra 
as outras regiões e contra os municípios. Eu que
ria fazer e_sse r_eparo dizendo que, inclusive, mere
ceu um ato de reprovação de toda a Bancada 
·nordestina, que repudiou aquele pronunciamento 
4q_D_r. Maílson da N6brega. Para encerrar, nobre 
Senador da ParaJba, quero dizer que V. fr tem 
razão por se congratular, mas que essa posição 
riãO i'efletiria especialmente a posição de toda a 
Bancada do PMDB, ito que se refere ao mérito, 
em si, da nomeação- ela é do Presidente Samey. 
O PMDB, realmente, não tem muito a ver com 
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essa nomeação, torcemos para que o Ministro 
Maílson da Nóbrega acerte, recoloque nos trilhos 
a política económica e financeira do País, mas 
torcemos, sobretudo, Como pernambucanos, co
mo paraibanos, como cearenses, que ele não re
torne aquele seu posicionamento contrário às te
ses já aprovaCias na Assembléi.:l Ni:tc::iOnal Consti
tuinte JlO que se refere à reforma tributária Muito 
obrigado, Senador. 

O Sr. Eàlson Lobão - Peço a V. Ex• -que 
me inscreva para um aparte, em seguida. 

O SR. RAYMONDO URA- Com todo pra· 
zer, nobre Senador Edison Lobão. 

NObre Senador Mansueto de Lavor, a intenção 
da Uderança do PMDB, no_ Senado, foi home
nagear e desejar o melhor sucesso possível ao 
Ministro Maílson da Nóbrega, porque a gestão 
correta, inteligente e positiva dos negócios econô
micos no Brasil é um desejo e um compromisso 
do próprio PMDB como partido político. Neste 
momento, pessoalmente~ COI_!lo amigo do MiJ:lis
tro da Fazenda, gostaria de dizer que,juntamente 
com outros companheiros da Bancada do Nor
deste, discutimos aquele_ artigo da revista Veja 
com o próprio Maílson da Nóbrega, à época Se
cretário-Geral do Ministério da Fazenda, quarido 
ele esclareceu alguns pontos s_obte a matéria, 
convencendo-nos, de certa maneira, que a inten
ção realmente não era de prejudicar o Nordeste. 
A sua forma de se expressar, contraditando outras 
idéias a respeito de interess_es regionais, podemos 
dizer que é uma das coisas positivas proporcioM 
nadas atualmente pelo momento político que es
tamos vivendo, cada um podendo se expressar 
de acordo com as suas convicções, Estamos vi
vendo um momento de contradições, de conflitos 
mas também de diáJogo e entendimento. 

NeSte momento, gostaria de reforçar a posição 
do MiniStrO da -Fazeridá-COrii ·reràçáo à intenção 
de dialogar, de conversar com todos _os setores 
que fazem realmente a vida nacional, com os tra
balhadores, com·os empresários e com os políti
cos. Porque ele entende, pois fui infonnado por 
ele próprio, que a importância do Ministério da 
Fazenda é tão grande, para que o Brasil possa 
ter um- período de tranqüilidade, dada a interfe
rência que o Ministério da Faienda tem nã- vida 
de todOs os brasileiros. E1e está aberto ao diálogo, 
a receber cn1icas e a conversar com todos-os 
setores da vida nacionar-

Concedo o aparte ao __ nobre Senador Edison 
Lobão. 

O Sr. Edlson Lobão- Penso que o eminente 
Senador Virgílio Távora hã'lda pedido erTi-primeiro 
lugar, de modo que se S.~ desejar ... 

O Sr. Virgílio Távora- O ceà"rá~êstá sendo 
preterido pelo Nordeste. 

O Sr. Edlson Lobão - Senador Raimundo 
Lira, quero juntar minha palavra a de V. Ex" nas 
congratulações que aqui expressa pela nomeação 
do Dr. Maílson da Nóbrega para o Ministério da 
Fazenda. OUço um grande número de manifes
tações nesse sentido, seja da" classe põlitica, não 
diria unânime, mas, quas_e _unânime, seja da classe 
emPresarial e até mesmo de pessoas nas ruas 
que manifestam esperança de que, com a nomea
ção deste Ministro, muita coisa deve mudar para 
melhor. Eu, de fatO, cõnheço, tanto quanto V. 
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Ex", o Ministro Mai'lson da Nóbrega: funcionário 
do Banco do Brasil, competente, qualificado as
sim por seus próprios companheiros, e possuidor 
de uma larga experiência na administração públi~ 
ca. Confessá a V. Ex"--que hãO aCredito no êxito 
de nenhum Ministro da F~enda que não conheça 
a máquina administrativa déste País: As estafais 
brasileiras dominam, hoje, aproxifnadamente 
60% da economia nadomil; um Ministro que n~.9:_ 
tenha consciência e que não conheça a intimi~ 
dade dessas empresas estatais, não terá, por mais 
genial que seja, condições de governar bem a 
economia nacional. E o Dr. Maílson da Nóbrega 
tem este conhecim~nto, e tem, sobretudo,_ o apre
ço dos economistas deste País. São raros os que 
ainda não se manife_staram em solidariedade à 
nomeação que acaba de fazer o PreSidente José 
Samey. Penso"que de tal maneira S. EX' é a pessoa 
indicada para o cargo, que até meSmo o ex-Mi
nistro Bresser Pereira, ao se retirar do Ministério 
da Fazenda, propôs a nomeação do Dr. M~ijson 
da Nóbrega, Isso demonstra_ a quase unanimidade 
que S. Ext tem, em ni&t€ria de conceito da sua 
competência e da sua qua1ificação profissional. 
Portanto, deixo aqui minha palavra de sOlidarie
dade a V. ~. e as minhas esperanças -de que 
S. ~ possa ser, de fato, um bom Ministro como 
a Nação estâ necessitando. Muito obrigado a V. 
Ex" . 

O SR. RAIMUNDO URA- Muito _obrigado, 
nobre Senador. 

Concedo um aparte ao nobre Senador ci:o Cea
rá, Virgílio Távora, 

O Sr. Virgílio Távora- Eminente Senador, 
uma dúvida no momento nos perturba. Congratu
lações a quem? AManson? Ao País? Ao Governo? 
Explicamos o motivo ·de nossa perplexidade. A 
ele não pode ser, porque 5. Ex" vai pegar o leme 
de uma economia completamente desorganiza
da, desde a instauração, feliz no iníCiO, iri.epta e 
criminOsa durante a sua execução, do Plano Cru
zado. Congratulações ao Governo?- Talvez sim. 
Vai trazer para seu seio um homem capaz, já duas 
vezes Secretário-Geral da Pasta que vai ocupar, 
profundamente conhecedor dos meandros da 
máquina burocrática, que hoje, -ífrdependente dos 
detentores eventuais do Governo, domina por este 
Brasil afora. Dizíamos: e;-congratulaçõ_es a esse 
mesmo Governo? Achainos Que -Siin, sem -embar
go do incidente há pouco citado pelo erriinente 
representante de Perngmbuco e já esclarecido pe
lo titular que hoje assume tão importante missão. 
Mas não podemos dar, também, numa hora como 
esta, congratulações ao Brasil. Eminente Seria
dor, a oposição quer, mais uma vez, deixar aqui 
bem claro, aliás, fazendo coro com o muito que 
ilustres ex~titulares dessa mesma Pasta têm dito: 
o fundamental não será ter o Brasil um Ministro 
da Fazenda forte, um Ministro da Fazenda enér
gico, se o GOverno comO um todo ou, mais preci
samente, Sua ExcelênCia O Senhor Presidente da 
República não decidir tomar medidas sérias, me
didas enérgicas, para, em combatendo o déficit 
público com fatos e não com palavras, levar avan
te a economia desta Nação, fazendo voltar a credi
bilidade do Governo ao povo, hoje tão abalada. 
A Maílson da Nóbrega, portanto, n.ão vamos dar 
congratula_ções.. Nós, do PDS, como_ seu adver
sário e amigó; fazerrlo.S-Vútos para- que S." Ex• 
consiga, neste primeiro passo como efetivo deten-

-tQr do cargo, arrancar do Gcverno uma decisão. 
_Como s·e diz na gíria da classe de onde provimos, 
pior do que uma má decisão é uma- indeciSão. 
E o que está faltando a esse Governo, na parte 
referente à condução das finanças e da economia 
pát~a. 

----O SR. RAIMUNDO LIRA- Entendo, nobre 
Senador_ Virgílio Távora, que as suas perplexida
des deixam de existir no momento .em que o 
Governo tomou uma decisão rápida e acertada, 
ao nomear um homem da estatura, _do gabarito 
e da experiência de Maíls_on da Nóbrega. 

Entendo que devemos nos- congratular com 
o próprio GovernO; que tOmou uma decisão acer
tada, e com o Ministro Maílson da Nóbrega, por
que S. Ex" sente que tem condições, competência 

·e-experiênCia para prestãr um serviço altamente 
positivo ao Brasil, neste momento de dificuldades. 
S. Ex" sabe que o déficit público, a inflação, o 
investimento e o emprego no Brasíl neste mo

- menta, são desafios, mas S. ~_s_ente que tem 
··competência para fazer um esforço, no sentido 

de resolvê-los da melhor forma, sem traumas e 
sem. choques. 

Ó_Sr. Virgílio TáVora- Nobre Séné'idoi', per
mita-nos faier votos para que S. Ex~ consiga con
\o'encer o ÇJq_vef!l_b, como um todo, da necessidade 
de pasSar-da teoriã para a prática, -de adotar as 
riledl.das necessárias e urgentes qué todo o País 
reclama. 

O SR. RAIMUNDO i.JRA-·E devemos nos 
conQ-ratular, por último, com o próprio Pals, Por
que o desejo da Nação, o desejo de todos os 
partidos, o desejo de todos os setores vivos da 
Nação,_ é ·que o País tenha um bom e competente 
Ministro da Fazenda. 

O SR. PRESIDENTE-(Humberto Lucena) -
NobTe Senador Raimundo Lira, pediiia a V. B(' 

que concedesse os dois apartes que estão sendo 
solicitados e :Procuiasse encerrar o seu pronun
ciamento, porque já esgotou o prazo em mais 
de dez minutOs. -

O SR._ RJ\]MUNDO-LIRA - Se, Presidente, 
peço a sua compreensão para dar um aparte ao 
nobre Senador Maur'i~io _Corrêa. 

O Sr. Mauricio CoiTêa- Nobre Senador Rai
-mUndO Ura, do clã paraibano, presta V. Ex" justas 
e adequadas homenagens ao seu c_oestaduano. 
Eu manifestaria o meu desalento_ e o meu ceticis
mo toni relação ,.à política económica que tem 
sido orientada pelo Governo Federa1, sobretudo 

·neSse -ep_ilogo de falta de credibilidade e até de 
esperanças do povo brasileiro nos rumos da nos
sa economia e pela falta de uma perspectiva do 
Governo do Presidente Sarney. Mas V. Ex", como 
bom paraibano, presta solidariedade ao Dr. Ma~1-

-son::-Ft:çmtegrante de um partido de oposição, 
--não qtierolraduz!r eSsã expectativa sua n_um opró-

brio, senão, alentar para qUe sé traauza, se concre
tize riutna afirmação salutar para os destinos dq_ 
Brasil. O Dr. Maílson da Nóbrega reside em Bra
silia há muito anos, tem filhos casados aqui, na 
Capital da República, é um homem que fez car
reira pelo seu próprio prestígio, pela sua capaci
dade; resta-nos, portanto, a nós da oposição, e 
não queremos, absolutamente, que o pior seja 
O melhor para a Oposição, qUe o melhor seja 

__ efetivamente o traçar uma política que tranqüilize 

a Nação. Estamos seguros de que há esperanças, 
ainda, de que o Brasil Possa ter, nesse final de 
GOverno, um acerto ém termOS_ de economia. 
Quero congratular-me com V. Exl' na homenagem 
que presta ao MiniStro da Fazenda, Dr. Mailson 
da Nóbrega, esperando que realmente S. Ex" pos
sa trari.sTormar isso que entendemos ser uma tare
fa difícil, quiçá, num gran 6nale do Governo do 
PreSidente José Samey. 

O SR. RAIMONDO LIRA- Muito obrigado. 
nob-re Senador Maurício Corrêa, 

O Sr. Pompeu de Sousa - Permite-me V. 
_E.x-. u~ aparte, nobre Senador Raimundo Ura? 

O SR. RAIMUNDO URA - Ouço õ aparte 
do nobre Senador Pompeu de Sousa. 

O Sr. Pompeu de Sousa- Depois do aparte 
do ·senador MaUricio COiTêa, ·que- se manifestou 

-como um aparteaflte de pãrtido de oposição, que
ro apartear V. Ex!' como seu com;ligionário e seü 
amiQo pessoal, liderado do nosso eminente Uder 
Fernando Henrique CardOso. Gostaria, na quali
dade de b<italhador das causas e da bandeira do 

_"PMDB, assinalar uma circun~ância curiosa". Sin
to-me perfeitamente à vontade para fazê-lo, por· 
que_ não tenho a condição de Vice-Líder como 
V. Br, e V. Ex' invoCou essa condição falando 
em nome da_bancada e por delegação do nobre 
Líder Fernando Henrique CardosO. Quero mani
festar a minha estranheza, como liderado qu_e sou, 
como V. Ex', do nobre Ude_r Fernando Henrique 
Cardoso, pOfque aínda ontem- não O-vi Pessoal
mente, mas acredito_ no~_ meios eletrônicos de 
comunicação -assisti, através do Jornal rlaclo
naJ, uma _reportagem que dizia: "Contraditória no 
meio político a nomeação do Dr. Maílson da Nó
brega". E mostrava dois eminentes Constit,t.iintes 
e Congressistas. õ nOsSO colega aqui preSente, 
Senador Roberto Campos e o Deputado Delfm 

- Netto, apoiando, e desapoiando o nosso eminente 
colega, Senador Carlos Chiarelli e, sobretudo, o 

__nosso eminente líder, o Senador Fernando Henri· 
que Cardoso, que disse que a nomeação de Maíl
son_ da Nóbrega significava o desquite do Presi
dente com o PMDB. Orã:, se isso significa o des
quite nós não podemos apoiá-lo, porque nos sen
timos desquitados, fomos postos para a condição 
de consorte desquitado. 

O SR. RAIMUNDO URA- Senador Pom
_--peú de Sousa, estou aC!ui falandO por delegação 

do nosso líder, Senadoi' Fernando Henrique Car-
doso. -

O Sr. Jutahy Magalhães- V. ~me permite 
um aparte? 

. O SR. RAIMaNDO LIRA-Ouço V. EX' com 
· ·muito prazer. 

O Sr. Jutahy Magalhães- Em primeiro lu· 
gar, r~umindo. Ninguém põe em dúvida a capa
ddade técniCa do novo Ministro da Fazenda. Ago
ra, o que eu ponho em dúvida é o Senhor Presi
dente da República declarar que, pela primeira 
vez, terá condições de fazer prevalecer a sua von~ 
tade na política económica brasileira. Num regime 
presidencialista como O nosso, em que o Presi
dente da República tem a força de um presidente 
imjJeri8.1, ri.áo-_é PoSsíVel que após 3 anos de gOver
no, só agora ele possa exercer o __ s_e_u _mandato. 
Estamos é cansados dessa ladainha de dizer que 



as culpas dos erros não são do Presidente da 
República; o Presidente da República, no nosso 
regime, é o principal culpado de qualquer erro 
da sua administração. Quando tínhamos o Pr~i
dente da República desfilando pelo Brasil mos-
trando, todo embevecido com os aplausos da po
pulação, o Plano Cruzado, ele dizia que a-respon
sabilidade era dele, portanto ele é que merecia 
aqueles aplausos. Depois, quando vieram os pro
blemas seguintes ao Plano Cruzado, então, Sua 
Excelência passou a não ter nenhuma responsa
bilidade mais. E não podemos aplaudir o Presi
dente da República no momento em que Sua 
Excelência coloca ã cUlpa de todos_ os erros do 
Brasil em cin1a de nós, políticos, fazendo com 
que os políticos sejam responSabflizados pelos 
erros que ele pratica. Então, não vejo como estar
mos aqui a aplaudir decisões em que Sua Exce
lência, declara textualmente, tem repetido reitera
das vezes, que está se libertando dos políticos 
para poder tomar decisões. Sr. Senador, permi
ta-me, mas eu só espero que o novo Ministro 
mude, inclusive, de pensamento. Como já disse 
aqui o senador Mansueto de Lavo-r, a respeito 
da reforma tributária tímida _que esla!nos propon
do na refonnulação da ConstitUiç-ão-e, tamhéTn, 
a respeito das questões baianas, como as que 
foram levadas a S. ~. quandq ~inda S~cre:tá
rio-Geral do Ministério, em que foi necessário ha
ver uma alteração multo séria entre os represen
tantes da Bahia, que estavam presentes naquele 
encontro, porque S. EJC' estava ininirOizando os 
nossos problemas e, até, ridicularizando as pre
tensões dos cacauicultores e cafeicultoreS baia
nos. Espero que s; EJC' pense mais no Nord€ste, 
pense mais nos nossos problemas, nordestiDO 
como S. Ex" é, __ e não pense apenãs_ em atender 
às intenções do GovemcHederal. 

O SR. RAIMUNDO URA-Tenho a convic
ção, nobre Senador, de __ que o novcrMinistro da 
Fazenda atenderá a essas _expectativas, no que 
se refere à sofrida e pobre região nordestina. 

O Sr. João Menezes- V. EX' permite um 
aparte? -

O SR. RAIMUNDO URA- Ouço com pra
zer o nobre Senador João Menezes. 

O Sr. João Menezes - Eniilie!lte Senâdor, 
quando vi v. EJC' pedir ã palavra em nome da 
Uderança do PMDB, fiquei com muit9 receio, pois 
pensei que V.~ iria dar o aj)oio -do PM.DB. Mas 
verifiquei, no decorrer ~o seu pronundamento, 
que V, Ex- dá apoio ao nome do Ministro Maílson 
e também ao Presidente da República, pela no
meação do Ministro Maílson, e não se trata de 
apoio do PMDB, porque, se assim fosse, eu iria 
ficar preocupado, uma vez que o _PMDB, pelos 
"apadrinhainentos" que fez, desde o if!íclo do Go
verno do Presidente Samey, causou o maior dilú
vio neste País em matéria económico-financeira. 
De maneira que, agora, estou niais tranqüilo e 
faço votos, também, que· o MinistrO Maílson saia
se bem, embora eu queira ver para crer. Muito 
obrigado a V. Ex" 

O SR. RAIMUNDO URA- Nobre Senador 
João_Menezes, o PMDB nessas suas contradições 
tem mostrado ao Brasil que é um partido aberto. 
é um partido democrático. Não temos conheci
_mento, em nenhum país do mundo eJ_n que tenha 
havido uma ruptura política, urna transição políti-
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ca, que essas GQntradições não existissem. Isso 
ê próprio de uma transição democrática, isso· é 
próprio de um país democrático, iSso é Próprio 

_ de UllJ partido democrático. 
Neste momento, encerro as minhas palavras, 

desejando ao novo Ministro d_a fazenda o sucesso 
que o Brasil, que o seu povo precisa, para que 
em 1988 tenhamos a estabilidade econômlca, po
lítica e social que o nosso povo merece. 

.Muito obrigado. (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -
Concedo a palavra ao nobre Senador Vrrgílio Tá
vora, como üder do Pº!?· __ 

O SR. VIRGIUOTAVORA (PDS- CE. Co· 
mo Uder. Pronuncia o_ seguinte discurso.)- Sr. 
Presidente, Srs. Senadores: 

Sabido é que Sua Excelência, o Senhor Presi
dente da República, tem em muito boa conta to

-dos os pareceres, todas as recomendações que 
o seu ilustre Cõnsultor-Geral da República lhe faz. 
--TiremOs a prova. 

Vamos abordar, o mais ligeiramente possível, 
terminando pela apresentação de um projeto de 
lei, assunto que pertine à_ região de V. Ex", Sr. 
Presidente, a todo o nosso Nordeste muito sofrido. 

E que melho_res palavras poderíamos _escolher 
~ senão aqueias da justificação do próprio projeto, 

em que transmitimos a palavra oficial da Presi
dência da República, através do seu Consultor
GeraL? 

Gostarfãmos que não nos fizessem a injustiça 
d~ p~f!sar que estamos prclticando algum truque 
político. 

O projeto em que nos vamos deter visa, Sr. 
Presidente, a verdade, trazer, realmente, para ter
reno prático .aquilo que tão decantado n·o Sul de 
nossa Terra, sob a forma de dádiva de ç:ontri
buição __ que o Nordeste recebe do sul do País 

_ seja, efetivamente, conservado em seus valores 
reais, e não qUe, por sucessivas delongas na apli
cação desses recursos, Cheguem os mesmos ao 
usuário fmal em face da inflação colossal que, 
no moniento, corr6i a economiâ cearelisé,-corrói 
·a economia paraibana, corrói a economia nordes
tina de maneira geral, e, por que não falar, a brasi
leira, sejam, realmente, apenas migalhas de algo 
que reconhecemos não é de pequena monta. 

.1::: o s~guinte o projeto sobre o qual nos refe
rimos: 

PROJETO DE LEIDOSE;NADO N• /87 

Altera o art. 12 do Decreto-Lei n~" 
-2.323, de 26 de fevereiro de 1987 e dá 
outras providências. 

~o_ CÕfiQresso Nadonal decreta: 

Art. J9 O art 12 dO Decreto-Lei no 2.323, de 
26 de fevereiro de i 987; passa a vigorar com 
a seguinte ~dação: 

"Art. 12. As deduções do imposto devi
do, de acordo com a declaração, relativas 
a incentivos fiscais e as destinadas para as 
aplicações específicas, serão convertidas pa
ra cruzados c_om base no valor da OTN no 
mês de sua efetiva aplicação." 

Art 2~ ES-ta Lei entra em vigor na data de 
sua aplicação. 
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Art 3<> ~evogam-se as disposições em con
trário. 

Justificação 

Projeto de Lei visa evitar o víituafCOnfisco dos 
recursos incentivados por força do disposto no 
artigo 12 do Decreto-Lei n? 2.323, de 26 de feve
reirq de 1987 - portanto, novíssimo decreto da 
Nova República- NR, que, ao estabelecer a con
versão das deduções relativas a incentivos fiscais 
para cruzados, com base no vaJor da OTN no 
mês de encerramento do período-base, tem des
virtuado o real propósito do sistema de incentivos 
qual seja, o desenvolvimento das regiões econo
micamente menos favorecidas. 

Eln_sendo rllantidi-a atual redação do art. 12 
do Decreto-Lei n~ 2.323/87 os recursos incenti
vados ao chegarem às_ mãos devidas estarão -
como o estão, hoje -totalmente defasados, em 
razão da prolongada tramitação que sofre em ou~ 
tros órgãos e entidades da Administração Pública 

Com este alerta a Consultaria Geral da Repú
blica eJaborou parecer de n~ SR-35, prolatacio_no 
Processo n9 00400.000009/87:04, deinteà~_sse do 
Ministério do Interior e publicado no Diário Ofl· 
dai da União, dataQº de 14-10-87, _às páginas 
16.936/941, diiSeÇão 1,~ 

É asseverado no item IV, # 25, 26 e 27 âo 
Parecer da lavra -da Consultaria Geral da Repú· 
blica: 

"PareCe incontroversa a importância de 
que se reveste o sistema de incentivos para 
o desenvolvimento das Regiões Norte e Nor
deste. Em sendo assim, toda a açãO da auto
ridade deve -ser conduzida apenas no sentido 
de que os recursos incentivados sirvam efeti
vamente a esse propósito. Cabe, então, per
guntar: o que justifica o demorado "passeio", 
entre órgãos e entidades da Administração, 
dos recursos incentivados, desde o contri
buinte até os projetes destinatários desses 
recursos?_Ao depois, se o imposto de renda, 
sobre o qual incidem os incentivos, é calcu
lado em OTN, segundo o valor destas à épo
ca do recolhimento, qual o beneficio que re
suha para o Norte e o Nordeste da previsão 
legal no sentido de que as deduções relativas 
a incentivos fiScais sejam "convertidas para 
cruzados com base no valor da OTN no mês 
de encerramento do período-base" (art. 12 
da Lei_ n9 2.323, de 16 de fevereiro de 1987)? 

A questãO ê relevante, posto que é fato sabido 
haver decrescido o quantitativo de contribuintes 
optantes de 146.000;_efn 'r981; )iarif91.000, ein 
1984, a indicar a preferência do contribuinte pelo 
puro recolhimento do imposto ao invés da realiza
ção do investimento incentivado. -

Assim, admitido que o desenvolvimento do 
Norte e do Nordeste, que não se confunde com 
o fortalecimento dos órgãos e entidades federais 
ali sediados, se]a do máximo interesse da socie
dade brasileira, impõ~se data venia, a reformu~ 
lação do sistema de incentivos, de que tratamos, 
para que se observem, pelo menos, os princípios 
de atualidade, do investimento e de realidade dos 
recursos incentivados. · 

E finaliza ·a Consultaria Geral da República o 
seu alerta afrrmando, no item Vil, n? 43, o segUinte: 

"Por fun, pai'a evitai' o virtual confisco dõs 
recursos incentivados e assegurar a realidade 
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destes, impõe-se dar nova redação ao art. 
12 do Decreto-Lei no 2.323, de 26 de fevereiro 
de 1987, nos termos seguintes ou semelhan
tes: 

"Art. 12. As deduções do imposto devi~ 
do, de acordo com a declaração, relativas 
a incentivos fiscais e as destinadas à aplica
ções específicas, Serão cOnvertidas para cru
zados com base no valor da OTN no mês 
de sua efetiva aplicação." -

Na mais absoluta compreensão da gravidade 
do alerta do Parecer do ilustre Consultor-Geral 
da RepúbUca submetemos à apreciação do Con
gresso Nacional este Projeto de Lei que reproduz, 
literalmente, a redação sugerida na peça jurídica 
já por tanias vezes dtada, a qual corrigirá as distor
ções hoje verificadas no sistema de- irtcentivos 
para o desenvolvimento das Regiões mais pobres 
do Pais._ - -- -

Era-o que tinha a dizer, Sr. Presidente. 

OSR. PRESIDENTE (Francisco Rolleffiberg) 
-Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo 

Sr. Primeiro-Secretário. 

É lido o __ seguinte 

REQ(JERJMENTO 
N• 1, de 1988 

Requeremos urgência, nos termos do art 371, 
a1ínea b, do Regimento Interno, para o Projeto 
de Decreto Legislativo n<> 6, de 1987. 

Sala das Sessões, 6 de" Janeiro de 198_8. :":'""" 
Carlos Chiarem - Virgílio Távora - José 
Fogaça- Mauricio Corrêa. 

O SR. PRESIDENTE (Francisco RoUemberg) 
- o requerimento que acaba de ser lido s_erá 
votado após a Ordem do Dia, na forma do art 
375, 11, do Regimento Interno. 

O SR- PRESIDENTE (Francisco Rollemberg) 
-Está- eSgOtadO 6 tempo -âestinadO ao Expe
diente. 

Passa~se-à 

ORDEM DO DIA 
Item 1: 

Votação, em turno único, -do Projeto de 
Resolução n~ 1, de 1988, que autoriza a Pre
feitura Municipal de Alto Pammba, Estado do 
Maranhão, a contratar operação de crédito 
no valor correspondente, em cruzados, a 
3359,97 Obrigações do Tesouro Nacional 
-OTN, tendo 

PARECER FAVORÁVEL, proferido em ple
nário. 

A discussão da matéria foi encerrada na sessão 
extraordinária anterior. 

Erri VOtaÇão o projeto. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram per

manecer sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
Sobre a mesa, redação fina] que será lida pelo 

Sr. Primeiro-Secretário. 

É lida a seguinte 

Redaçáo final do Projeto de Resolução 
11'1, de 1988. 

O Relator apresenta a redaç:ão final do Projeto 
de Resolução rr' I, de 1987, que autoriza a Prefei
tura Municipal de Alto Pamaíba {MA) a contratar 

operação de crédito no valor correspondente, em 
cruzados, a 3.359,97 OTN. 

Sala d_as Sessões, G- de janeiro de 1988. -:-:
Edlson Lobão, Relator. 

ANEXO AO PARECER 

Redação final do Projeto de Resolução 
n<> l, de 1988. 

Faç:o Sab_er que o Senado Federal aprovou, nos 
termos do artigo 42, inciso VI, da Constituição, 
e eu, - , Presi
dente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO No , DE 1987 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Alto 
Pamaíba, EstadO do ~nhão, a conb'a

- t.ar operação de crédito no valor corres-
pondente, em cruzados, a 3.359,97 Obri-

-- gaçãe-s-do Tesouro Nacional- OTN. 

O -Senado Federal resolve: 
Art. 11 É a Prefeitura Municipal de Alto Pamaí

ba, Estado do Maranhão, nos termos do artigo 
29 da Resolução n9 93, de 11 de outubro de 1976, 
alterado pela Resolução no 140, de 5 de dezembro 
de 1985, ambas do Senado Federal, autorizada 
a contratar operação de crédito no valor corres
pondente, em cruzados, a 3.359,97 Obrigações 

·do T escuro Nacional - OTN, junto à Caixa Eco
nômica Federal, esta na qualidade de gestora do 
rundO de'-Apoio ao DesenvolvimentO Sociaf__:_ 
FAS, destinada à implantação de galerias de 
-águaS pluviais, no Município. 

Art. 29 Esta reSolução entra em vigor na data 
de sua publicação. 

O SR. PRESIDENlE (Francisco Rollemberg) 
- Em discussão a red.ação final. (Pausa.) 

Não havendo quem peça a palavra, encerro 
a discussão. 

Encerrada a discussão, a matéria é dad~ como 
definitivamente aprovada, nos termos regimen
tais. 

O projeto vai à promulgação. 

O SR. PRESIDENTE (Francisco Rollemberg) 
--ltem2: 

Votação, em turno único, -do Projeto de 
Resolução n9 2, de 1988, que autoriza o Go
verno do Estado do Amazonas a contratar 
operação de crédito no valor cOrrespondente, 
em cruzados, a 426.484,96 Obrigações do 
Te:§.guro Nadonal - OTN, tendo 

PARECER FAVORÁVEL, proferido em ple
nário. 

A discussão da matéria foi encerrada na sessão 
extraordinária anterior. 

Em votação o projeto. 
Os Srs-. Senadores que o aprovam qUeiram per

manecer sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 

Sobre a_ mesa, redação final que será lida pelo 
Sr. Primeiro-Secretário. 

É lida a seguinte 
Redação final do Projeto de Resolução 

n' 402, de 1988-

O Relator apresenta a redação fmal do Projeto 
de Resolução n9 2, de 198_8, que autoriza o Gover~ 
no do Estado do Amazonas a contratar operação 
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de crédito no valor correspondente, em cruzados~ 
a 426.484,96 OTN. 

Sala das Sessões, em 6" de jéineir-o de 1981:}. 
-Leopoldo Peres, Relator 

ANEXO AO PARECER 
Redação final do Projeto de Resolução 

n9 2, de 1988. 

Faço saber que o Senado Fe_deraJ aprovou, 
nos termos do artigo 42, inciso VI, da Consti
tUição, e eu, , Presidente, promul~ 
go a seguinte 

RESOLUÇÃO N• , DE. 1987 

Autqriza o Governo do Estado do 
AmazonaS, a contratar operação de cré
dito no valor col1'eS]JÕndente, em cruza
dos, a 426.484,96 Obrigações do Tesou
ro Nacional- OTN-

O Senado Federal resolve: 
Art 1 o É o Governo do Estado do Amazonas, 

nos termos do artigo 29 da Resolução n9 93, de 
11 de outubro de 1976, alterada p.ela Resolução 
rt' 140,- de 5 de dezembro de 1985, ãmbas do 
_Senado Federal, autorizado a contratar operação 
de crédito no valor correspondente, em cruzados, 
a 426.484,96 Obrigações do_ Tesouro Nacional 
- O'fti,_junto_à CaOOi Econôroiéa Federal, esta 
na qualidade dé gestora ao runao- de APoio aO 
DesenvolvimeritO -Social - FAS, "'destinada à re
forma e ampliação de sistemas de. abasteCimento 
dágua em diversos municíJ)10S. -

Art 2~ Esta Resolução entra em vigor na data 
de sua publicação. 

O SR- PRESIDENTE (Francisco RoUemberg) 
- Eni âiscussão a redação final. {Pausa.) 

Não havendo quem peça a palavra, encerro 
a discussão. 

Encerrada a discussão,_a matéria é dada como 
-definitivamente aprovada, nos termoS regimen
tais, 

A matéria vai à promulgação. 

O SR. PRESIDENTE (Francisco Rollemberg) 
-Item 3: 

Votação, em turno único,- do_ Projeto de 
Resolução n~ 3, de 1988, que autoriza a Pre
feitura Municipal de Angélica, EStado do Mato 
Grosso Cio Sul, a contratar operação de cré
dito no valor correspondente, _em cruz_ados, 
ã 44500,00 Obrigações_ do_ Tesouro Nacio-

. riã1- OTN, tendo -
PARECER FAVORÁVEL, proferido em Ple

nário 

A discussão-da matéria foi enCerrada na 
Sessã() extraordinária anterior:- (éildo sído a 
votaÇão adiada por falta de quorum. 

Em votação o projeto. 
Os Srs. Senadores quê o aprovam. queiram per-

maneCer Sentados. {Pausa.) - -- -
Aprovado. 

Sobre a mesa, redação final _que será lida pelo 
Sr. Primeiro-Secretário. 

É lida a seguinte:_ 
Redação final do Projeto de Resolução 

n' 3, de 1988. 

O Relator apresenta a redação finai do Projeto 
de Resolução n9 03, de 1988. que autoriza a Prefei-
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tura MunicipaJ de Angélica (MS) a contratar opera
ção de crédito no valor correspondente, em cruza
dos, a 44500,00 OTN. 

Sala das Sessões, 6 de janeiro de 19_8.8_. --=
Rachld Saldanha Derd, Rel.,or. 

ANEXO AO PARECER 

Redação fina] do Projeto de Resolução 
n• 3, de 1988. 

Faço Sãber que o.Senado Federal aprovou, nos 
termos do artigo 42, indso vr, da Constituição, 
e eu, , Presidente, promulgo a se
guinte 

RESOLOÇÃO N• , DE 1987 

Autoriza a Prefeitura Municipal de An
gélica? Estado do Mato Grosso do Sul, 
a contratar operação de crédito no vaJor 
correspondente, em cruzados, a 
44.500,00 Obrigações do Tesouro Na
donai-OTN. 

O Senado Federal resolve: 

Art. I o É a Prefeitura Municipal de Angélica, 
Estado do Mato Grosso do Sul, nos termos do 
artigo 29 da Resolução n9 93, de 11 de outubro 
de I976, alterada pela Resolução n9 140, de 5 
de dezembro de I985, ambasdoSeOadoFederal, 
autorizada a contratar operação de crédito no va
lor correspondente, _em cruzados, a 44.500,00 
Obrigações do Tesouro Nacional ~ OTN, juilto 
à Caixa Económica Federal, esta na _qualidade 
de gestora do Ful}do de Apoio ao Desenvolvi
mento Sodal - FAS, destinada à implantação 
de galerias pluvía!s, no Município. 

Art. 29 'Esta Resolução entra em vigor na data 
de sua pubUcação. 

O SR. PRESIDENTE (Francisco Rollemberg) 
- ~ discussão a redação finaL (Pausa.) 

Não havendo quem peça: a palavra, encerro 
a discussão. -

Encerrada a discussão, a matéria é dada como 
definitivamente aprovada, nos termos regimen
tais. 

O projeto vai à promulgação. 

O SR. PRESIDENTE (Francisco Rollemberg) 
-ltem4: 

Votação em turno único, do Projeto de Re- _ 
solução n9 4, de 1988, que autoriza a Prefei
tura Municipal de Aracati, Estado do Ceará, 
a contratar operação de crédito no valor cor
respondente, em cruzados, a 80.000,00 Obri
gações do TeSblitó Nacional- OTN, tendo 

PARECER FAVORÁVEL, proferido em P1~ 
nário. 

A discussão da matéria foi encerrada na sessão 
extraordinária anterior, tendo sido a votação adia
da por falta de quorum. 

Em votação o proJeto. 
Os Srs. Senadores que- o aprovam queiram per

manecer sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
Sobre a mesa, redação final que será lida pelo 

Sr. Primeiro-Secretário. , 

É lida a seguinte 

Redação final do Projeto de Resolução 
n' 4? de 1988. 

O Relator apresenta a redação fina] do Projeto 
de Resolução n;o 4, de I988, que autoriza a Prefei-

tura MunidpaJ de Aracati (CE) a contratar opera
ção de crédito no valor correspondente, em cruza
dos, a 80.000,00 Oni. 

Sala das Sessões, 6 de janeiro de 1988. -
VIrgílio Távo_rQ;, Relator. 

ANEXO AO PARECER 

Redação final do Projeto de ReSolução 
_ n9 4, de 1988. 

-Faço· saoer qUe o SenadO Federal aprovou, nos 
termos do art. 42, inciso VI, da Constituição, ·e 
eu, , Presidente, promulgo a se
guinte 

RESOL.UçAO N' , bE 1987 
Autoriza a Prefeitura Municipal de Ara~ 

cati, Estado do Ceará, a contratar opera .. 
ção de crédito no valor conespondente, 
em cruzados, a 80.000,00 Obrigações do 
Tesouro Nacional - OTN. 

O Senado Federal resolve: 
Ait. -P É lfPr_efeitura Municipal de Aracati, Es#

tado do Ceará, nos termos do artigo 29, da Resolu· 
ção no 93,-de. II de outubro de 1976, alterada 
pelaResoluçãon9 140,de5dedezembrode 1985, 
ambas do Senado Federa], autorizada a contratar 
operação de crédito no valor correspondente, em 
cruzados, a 80.000,00 Obrigações do Tesou_ro 
Nacional - OTN, junto ao B~ncn do Nordeste 
do Brasil SIA, este na qualidade _de agente finan
ceiro da operação, destinada à execução de proje
tes de infra-estrutura relacionados com obras de 
urbanização e construção_ de equipamentos co
munitários-diversos~ no Município. 

Art. 29 Esta RE!solução entra em vigor na data 
de sua publicação. 

O SR. PRESIDENTE (Francisco _Rollemberg) 
-Em discussão a redação final. (Pausa.) 

Não .havendo quem peça a palavra, encerro 
a diSCussão. 

Encerrada a discussão, a matéria é dada como 
definttívamente aprovada, nos termos regimen
tais. 
__ q Projeto_~C!! à p~()mulgação. __ 

O SR. PRESIDENTE (Francisco Rollemberg) 
,-ltem5: 

.c--Votação em turno único, do Projeto~de Re
- solução n9 .5, de 1988, que autoriza a Prefei

tura Municipal de Arari, Estado do Maranhão, 
a contratar operação de crédito no valor cor
respondente, em cruzados, a 6.666,40 Obri
gações do T escuro Nadonal - OTN, tendo 
--PARECER FAVORÁVEL, proferido em Ple

!lª:rJo. 
A discussão da matéria foi encerrada na sessão 

extraordinária anterior, tendo sido _a votação adia
da por falta de quorum. 

Em votação o projeto. ___ _ 
Os Sfs. Senadores que o aprovam queiram per

manecer sentados. (Pausa) 
-Aprovado. 
Sobre a mesa, redação final que será lida pelo 

Sr. Primeiro-Secretário. 

É lida a seguinte 

Redação final do Projeto de Resolução 
n9 5, de 1988. 

O Relator apresenta a redação final do Piojeto 
de Resolução n"' 5, de I988, Que autoriza a Prefei-

tura Municipal de Arari (MA) â contratar operação 
de crédito no valor correspondente em cruzados, 
a 6.666,40 OTN. _ 

Sala- das Sessões, 6 de janeiro de 1988. -
Edison Lobão, Relator. 

ANEXOAO PAREc-ER 

Redação final do Projeto de Resolução 
n' 5, de 1988. 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos 
termos do artigo 42, inciso_YI, da ConstitWção, 
e eu, Presidente, promul
go a seguinte 

RESOLUÇÃO N• , DF:l987 __ _ 

Autoriza a Prefeitura Munldpal de Ala· 
rJ, Estado do Maranhão, a contratar ope· 
ração de crédito no valor corresponden
te, em cruzados, a 6.666,40 Obrigaç6es 
do Tesouro Nacional- 01'1'1. 

o·senado FederaJ resÕive: 
Art. I9 É a Prefeitura Municipa] de Arari, Esta

do do Maranhão, nos termos do artigo 29 da Reso
lução no 93, de I1 de outubro de 1976, alterada 
pela Resolução n\' 140, de_5 de dezembro de I985, 
ambas do Senado Federal autorizada a contratar 
operação de dédltO no valor correspondente, em 
cruzados. a 6.666,40 Obrigações do Tesouro Na
cional- OTN, junto à Caixa Econômlca Federal, 
esta na qualidade de gestora do Fundo de Apoio 
ao Desenvolvimento Social- FAS, destinada à 
-implantação de calçamento e construção de mer-
cado público, [lO Munlcípio. _ 

Art. 29 ESta Resolução entra em vigor na data 
de sua publicação. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)
Em discussão a redação final. (Pausa.) 

Não havendo. quem peça a palavra, encerro 
a discussão. -- o----- -= 

Encerrada a discusSão, a matéria é detd.:i Como 
definitivamente aprovada; nos termos reQimen-
tais. - . 

O projeto~Vai à PiomUlgaÇ.ilõ. -

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -
ltem6: - -

Votação, em turno único, do Projeto de 
Resolução n9 6,- de 1988, que autoriza a Pre
feitura MuniciQal de Carolina, Estado do Ma· 
ranhão, a contratar operação de crédito no 
valor correspondente, em cruzados, a 
I9.533,08 Obrigações do Tesourõ Nacional 
- OTN, tendo --

PARECER FAVORÁVEL, proferido em Ple-
nário. _ -""'--

A discussão da matéria foi encerrada na sessão 
extraordinária anterior; tendo a votação sido adia~ 
da por falta de quoru~ _ 

Em votação o projeto. _. ___ , 
Os Srs. Senadores que o aProvam queiram per~ 

- manecer sentados. (Pausa.) -
· Aprovado. _-- -.-.---

Sobre a mesa, redação final que será lida pelo 
Sr. Primeiro-Secretário. -

E lida a seguínte 

Redação final do Projeto de Resolução 
n~ 6, de t 988. 

O Relator apresenta a redação final do Projeto 
de Resolução nq 6, de I988, que autoriza a Prefei-
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tura Municipal de Carolina (MA) a contratar opera
ção de crédito no valor correspon-dente, em cruza- _ 
dos, a 19.533,08 OTN. 

Sala das Sessões, 6 de janeiro de 1988. -Leite 
Chaves, Relator. 

ANEXO AO PARECER 

Redação flnal do Projeto de Resolução 
n' 6, de 1988. 

Faço saber que o Senado Federal _aprovou, nos 
termos do artigo 42, inciso -VI; da Constituição, 
e eu, ,, Presidente, promul
go a seguinte. 

RESOLUÇÃO N•, DE 1987 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Ca
rolina, Estado do Maranbão, a contratar 
operáção de crédito no valor con-espon
dente, em cruzados, a t 9.533,08 Obriga
ções do Tesouro Nadonal- OTN. 

O Senado Federal Resolve: 
Art. ]9 _É a Prefeitura Municipa1 de Carolina, 

Estado do Maranhão, nos termos do artigo 29 
da Resolução n' 93, de 11 de -outubro de 1976, 
alterada pela Resolução n9 140, de 5 dezembro 
de, 1985, ambas do Senado Federal, autorizada 
a contratar _operação de crédito no valor corres
pondente, erri cruzados, a 19.533,08 Obrigações 
do T escuro Nacional- OTN, junto à Caixa Eco
nômica Federa], esta na qualidade d_e gestora do 
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social -
FAS, destinada à implantação de bloquetes e 
meios-fios, no Município. 

Art. 2" Esta Resolução entra _em vigor na data 
de_ sua publicação. 

O SR- PRESIDENTE (Humberto Lucena) -
Em discussão a redação final. (Pausa.) 

Não havendo quem peça a -palavra, encerro 
a discussão. 

Encerrada a discussão, a matéria é dada como 
definitivamente aprovada, nos termos regimen
tais. 

A matéria vai à promulgação. 

O SR- PRESIDENTE (Humberto Lucena) -
Item 7: 

Votação, em turno único, do Projeto de 
Resolução n" 7, de 1988, que-autonza~a Pre
feitura Municipa1 de Currais Novos, Estado 
do Rio Grande do Norte, a contratar operação 
de crédito no valor correspondente, em cru
zados, a 48.113,70 Obrigações do Tesouro 
Nacional - OTN, tendo 

PARECER FAVORÁVEL, proferido em ple
nário. 

A discussão _da matéria foi encerrada na sessão 
extraordinária anterior, tendo a votação sido adia
da por falta de quorum. 

Em votação o prOjeto. _ _ 
Os Srs. SeriadOfes que o aprovam queiram per

manecer sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
Sobre a mesa, redação final que será lida pelo 

Sr. Primeiro-SeCretârio. 

É lida a seguinte 

Redação final do Projeto de Resolução 
11"7,de 1988. 

O Relator apresenta a redação final do Projeto 
~ Resolução n"' 7, de 1988, que autoriza a Prefei-

tura Municipal de Currais Novos (RN) a contratar 
operação de crédito no valor corresp~ndente, em 
cruzados, a 48.113,70 OTN. 

Sala das Comissões, 6 de janeiro de 1988. -
Nabor Júnior, Relator. 

ANEXO AO PARECER 

Redação final do Projeto de Resolução 
n• 7, de 1988. 

Faço saber que o -Seriado Federal aProvou, nos 
termos ,_do_artigo 42, inciso \ll. da ConstituiÇão, 
e eu, - . Presidente, promulgo a 
seguinte 

RESOLUÇÃO N• , DE 1987 

Autoriza a Prefeitura Municipal de 
Currais Novos, Estado do Rio Grande 
do Norte, a contrattv operação de crê· 

· dito no valOr correipondente, em cruza
dos, a 48.113.70 Obrigações do Tesouro 
Nadonail :.:..:... OTN. 

O Senado federal resolve: 
Art.l" É a Prefeitura MUnicipal de Currais No

vos, Estado do Rio Granae do Norte, nos termos 
do artigo 2" da Resolução n" 93, de 11 de o-utubro 
de 1976, alteiaCIO pela ResOlução n~ 140, de 5 
de dezembro de 198!>, ambas do Senado Federal, 

_ autorizada a contratar operação de crédito no va
lor c(_?rresponc;le_nte, em cruzados, ~_48.113,70 

Ob_fiiJações do Tesouro Nacional - OTN, junto 
à Caixa Econôrnka·- Federal, esta na qualidade 
de: gestora do Fundo de_ Apoio ao Desenvolvi
mento Social - FAS: destinada à aquisição de 
equipamento pará coleta e destinação final do 
lixo, implantação de_aterro sanitário e construção 
de obras para apoio administrativo, no Município. 

Ait. 2~-- _Esta resolução entra em viQOr na data 
de sua publlcação. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -
Em-discussão a-redaçãb final. (Pausa.) 

Não havendo _quem peça a palavra, encerro 
a discussão. 

Encer(Çlda a discussão, a matéria é dada como 
·defm-itivámente aproVada, "ncis-· termOs ieQimen
tais. 

o PrOJetovruà- próiTlUiQãÇãõ:-

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -
Iteiii~s, · -

Votação, en:t -~l!rf1Q Jini_co, do Projeto de 
Reso!L!_ç_ão_ no ?, de 1988, -que autoriza a Pre
feitura-' Municipal de Jatei, Estado do Mato 
Grosso-do Sul, a contratar operação de cré-
dito no valor correspondente, em cruzados, 
a 6~09"8,68~0b.ri9aÇõés-do TêsOui-0 N8Cional 

- --- OTN, tendo 
PARECERFAVORÁVEL, proferido em pie~ 

nário. 

-A diSCuSSão da ·maté;ia fOi ·eride~rada n~ sessã~ · 
extr<iOrdln-áriã anterior. --

Eni votação o- prOjeto. -
Os Srs. qUe o aprovam queiram permane-cer 

· sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 

Sobre _a mesa, redação final_ que vai ser lida 
pelo Sr. 1 "-Secretário. 
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É lida a següinte 

Redação final-do Projeto de Resolução 
n• 8, de 1988. 

O Relator apresenta a redação final do Projeto 
de Resolução n? 8, de 1988, que autoriza a Prefei
tura Municipal deJateí (MS) a contratar operaçao 
de crédito no valor correspondente, em cruzados, 
a 6.098,68 OTN. · 

Sala das Sessões, 6 de janeiro de 1988. -
Rachld Saldanha Derzl, Relator. 

ANEXO AO PARECER 

Redação final do Projeto de Resolução 
11"8,de 1988. 

Filço saber que o Senado Federal aprovou, nos 
termos do artigo -42, inciso VI, da Constituição; 
e eu, , Presidente, promulgo a 
seguinte 

RESOLUÇÃO N• , DE 1987. 

-Autoriza ~ Prefeitura M:unidpal de Ja
teí, Estado do tt:t~to Gros!JO do Sul_,_ a 
coittratar opefação de crédito no valor 
corresponente, em cruzados, a 6.098,68 
Oi)iigações do Tesouro Nacional -
OTN. 

O Senado Federal res_olve: . 
Art. J9 É a Prefeitura Municipal de Jateí, Esta

do do Mato Grosso do Sul, nos termos do artigo 
29 da Resolução n9 93, de II de outubro de 1976, 
alterado pela Resolução n?140. de 5 de dezembro 
de 1985, ambas do Senado Federal, autorizada 
a contratar operação de crédito no valor corres
pondente, em cruzados, a 6.098,68_ Obrigações 
do T escuro Nacional --OTN, junto à Caixa Eco. 
nômic:a Federal, esta na qualidade de gestora do 
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Soda] -
FAS, destinada à aquiSição de veículos para trans
porte escolar, no Município. 

Art. 2? Esta resolução entra em vigor na data 
de sua publicação~-

0 SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -
Em discussão a redação final (Pausa.) 

Não havendo quem peça a palavra, encerro 
a discussão~ 

Encerrã.déi -a discussão, a matéria é dada como 
definitivamente aprovada, nos termos regimen
tais. 

O projeto vai à promulgação. 

-.O SR. PRESIDENTE (Humberto LUcena) -
Item 9: 

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara n• 58, de 1987 (n' 241/87, 
na Casa de_ origem), de iniciativa do Senhor 
Presidente da República, que altera dispo~ 
sitivos da Lei n~ 4.504, de 30 de nOvembro 
de 1964- Estatuto da Terra. ([:)ej)endendo 
de parecer.) · ··-·- · 

· NOs termos do art. 6~ da Resolução n? 1, de 
1987, a Presidência designa o eminente Senador 
NelsOn Wedekin parã proferir o· parecer sobre o 
Projeto de Lei da Câmara n? 58, de fg87: 

O SR. NELSON WEDEKII'I (PMDB - SC. 
Para emitir parecer.)- Sr. Presidente, Srs. Sena
dores: 
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O Projeto de Lei da Câmara n9 58, de 1981, 
originalmente encaminhado à apreciação do 
Congresso Nacional pelo Poder Executivo, altera 
a redac;ão do artigo 105, da Lei n9 4.504 de 1964, 
elevando o limite máximo de circulação dos Títu
los da Dívida Agrária para o equivalente a 
500.000..000 de OIN (quinhentos milhões de 
Obrigações do Tesói.iro Nacional.) 

Estabelece, ainda, no parágrafo 29 do mesmo 
artigo, novos valores nominais para estes Títulos 
da Dívida Agrária, de forma a atualizar as dispo
sições legais a respeito. 

A Mensagem PresidenciaJ n<> 380 de 1987, que 
encaminhou o assW1to à deliberação do Congres
so Nacional, invoca o artigo 51 da Constlp.lição 
Federal.· ,_ 

Tendo em vista a consonância desta matéria 
com as formulações prescritas pelo PNRA--:- Pia
no Nacional da Reforma Agrária, e pelo PAG -
Plano de Ação Governamental, somos pela apro
vação do Projeto de Lei da qmara n'~ 58, de 
1987. . 

I:: o parecer. 

O SR- PRESIDENTE (Humb.erto Lucena) -
Passa-se à discussão do projeto em turno ónlco. 
(Pausa.) 

Não havendo quem queira fazer uso da palavra, 
encerro a discussão. 

A votação "da matéria procederMse-á na sessão 
seguinte, nos termos regimentais. 

O SR- PRESIDENTE (Humberto Lucena) -
Item 10: 

MENSAGEM N• 497, DE: 1987 

Mensagem n~" 497, de 1987 (n~" 684/87, 
na origem), relativa à proposta para que seja 
autorizada a Prefeitura Municipal de Mandi
rituba, Estado do Paraná, a contratar opera
ção de crédito no valor correspondente,_ em 
cruzados, a 25.375,93 Obiigaçôes dO tesou
ro Nacional - OTN. (Dependendo de pare
cer.) 

Nos termos do art 6~>, da Resolução n9 l/87, 
designo o nobre Senador Leite_ Chaves para emitir 
o parecer, com o respectivo projeto. de resoluç-ão. 

O SR. LEITE CHAVES (PMD8 - PR Para 
emitir parecer.) - Si. Presidente, Srs. Senadore~: 

Com a Mensagem n9 497, de 1987, o Senhor 
Presidente da República submete à deliberação 
do Senado Federal a autorização para que aPre
feitura Municipal de Mandirituba - PR, _contr~te. 
junto à Çaixa EconQmiéa Federal, esta na quali
dade de gestora do FundO-de Apoio ao Desenvol
vimento Soc!al- FAS, a seguinte operação de 
crédito: 
l. Proponente 

1.1 Denominação: Município de Mandirituba 
1.2 Localização (sede): Av. Brasil, 320 -Mandi

rituba-PR 
2. Anandamento 

2.1 Valor: equivalente, em cruzados, a_ até 
25.375,93 OTN. 

22 Objetivo: aquisição de veículos para trans-
porte escolar. _ 

23 Prazo: carência: até l"(um) ano -Amortl
zação: 4 (quatro) anos. 

2.4 Encargos: juros de 3% ao ano, cobrados 
trimestralmente, sendo o saldo devedor reajus-
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tado de acordo com o indice de variação das 
OTN. 

2.5 Cpndições de liberação: o financiamento 
s_erá liberado em parcelas, de acordo com o cro
nograma a ser apresentado. 

2.6 Garantia; vinculação de quotas do Fundo 
de Participação dos Municípios - FPM. 

2.7 __ Dispositivos Jegais: Lei -Municipal no 9/86, 
de 14 d~_agosto de 1986. 

Nos aspectos econômico-fmanceiros, a opera-· 
ção enquadra-se nas n_ormas operacionais do 
FAS.. - -

No mérito, o Pleito enquadra-se em casos aná
lofJOS-qUe-têm-ffi_erecido a aprovação da Casa, 
tefl_dp em vista a alta relevância social do projeto. 

Nos termos da Resolução n9 1, de 1987, que 
eStabelece normas de elaboração legislativa do 
Senado Federal durante o perfodo de funciona
mento da Assembléia Nacional Constituinte, opi
mímos favOravelmente, sob os aspectos econômi
co~fmanceiro e lc:~gal da matéria. 

Assiin Sendo, concluímos pelo a~olhime_nto da 
:mensagem, nos termos do seguinte: 

PROJETO DE RESOLUÇÃO N• 9, DE 1988 

Autoriza a PrefeJt~ra Municipal de 
Mím:dldtuba- PR, a conb"atar operação 

,... _de crédito no valor con-espondente, em 
CiUZados, a 25.375,93 OTN 

O SeriadO Fêdéral resolve: 
Art. 19 É a Prefeitura Municipal de Mandiri

fuba- PR, nos termos do artigo 29 da Resolução 
n9 ~3n6, a1terado pela Resolução n9 140/85,-aln
bas do Senado Federal, autorizada a contratar 
operação de crédito no valor correspondente, em 
cruzados, a 25375,93 OTN, junto à Caixa Econõ
mica Federal, esta na qualidade de gestora do 
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Soda! -
FAS~ deStinado à aQuisição de veículo escolar. 

Art. 29 Esta resolução entra em vigor na data 
de sua publicação. 

É o parecer. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -
O parecer ê favorável. 

Passa-se à discussão do projeto em turno úni
co. (Pausa.) 

Não havendo quem queira fazer uso da palavra, 
em:e-rro a discussão. -

A votação da matéria proceder-se-á na sessão 
seguinte, nos termos regimentais. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -
Item 11. 

Mensagem n9 498, de 1 _987 (no 685/87, na 
-ongemy, relativa à proposta para que seja 
autorizada a Prefeitura -Municipal de Montes 
Oaros, Estado de Minas Gerais, a contratar 
operação de crédito no valor correspondente, 
em cruzados, a 62.781,95 Obrigações do 'r e-
scuro Nacional - OTN. (Dependendo de 
parecer.) 

Nos termos _do art. 69 da Resolução no 1/87, 
designo o nobre Senador Nabor Júnior para emitir 
parecer, oferec~do o respectivo projeto de reso-
lução. 1 

O SR. NABOR JÓNIOR (PMDB- AC. Para 
emitir parecer.) -Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

. Com a Mensagem n9 498, de 1987, o Senhor 
· Presidente da República submete à deliberação 

do Senado Federal a autorização para que aPre-
feitura Munkipi:d de Montes Caros (MG) contrate, 
junto à Caixa_ Económica Feâ_eral, e~-~ q_~i~ 
dade de gestora do Fundo de Apoio ao Desenvol
vimento Social - FAS, a seguinte oPeração de 
crédito: 
l. PropOnente 

1.1 Denominação: MuriicípiO de Montes Claros 
1.2 Localização (sede): Av. Cel. Prates, 142 -

Montes Claros - MG - - - -

2. Financiamento 
2.1 Valor: equivalente, em cruzados, a até 

62.781,95 OTN. 
2.2 Objetivo: construção de coléQiõ de 29 grau 
2.3 Prazo: Cãrêil.ciã: até -3 (irêS) .:ln os ·~Amorti

zação: 10 (dez) anos. 
2.4 _ Ençªrgos: j~ros de_ 1% ao ano, cobrados 

trimestralmente, sendo o saldo devedor reajus
tado de acordo com o- índice de variação das 
OTN. 

2.5 CondiÇões de -liberação: -o firl~mdalnento 
Será liberado em parcelas, de acordo com cn:ro
nograliia a·ser apresentado. · --- · 

2.6 Garatl.tia: vinculação de parcelas do Imposto 
sobre Orculação de Mercadorias -ICM. 

2.7 Dispositivos legais: Lei Municipal n~" 1.615, 
de 1 O de setembro de 1986. 

Nos aspectos econômico-finaceiros, a opera
ção enquadra-se nas normas operacionais do 
FAS. -

No mérito, o pleitO enquadra~se em ca5:-os aná:. 
logos que têm mereddo a aprovação da Casa, 
tendo em vista a alta relevância social do projeto. 

Nos termos da Resolução n? 1, de 1987, que 
~s~belec~.n9rmas d.e ~aQoraçáo_legislativa do 
Senado Federal durante o período de funciona
mento da Assembléia Nacional Constituinte, opi
namOs favoraYelmente, sob os aspectos econômi
co·financeiro e legal da matéria. 

Assim sendo, concltúmos peÍo acolhimento da 
mensagem, nos termos do seguinte: 

PROJETO DE RESOLUÇÃO N' 10, DE 1988 

Autoriza a Prefeitura .Municipal de 
Montes CJaros (MG) a contratar Opera· 
cão de crédito no valor colt'eSpondente. 
em ~dos, a 62.781,95 OTN. 

_Q Senado Federal resolve: _ __ _ __ _ 
Art. 1 ~ ~ a Prefeitura MuniCipal de Montes 

C1aros (MQ), nos termos do art. 29 da Resolução 
n~ 93n6, alterado pela Resolução n9 140/85, am~ 
bas do Senado Federal, autorizada a contratar 
operação de crédito no Valor correspondente, em 
cruzados, a 62.781,95 OTN,junioà Caixa Econó
mica _F_ede_ral,_ esta_na qualidade de gestora do 
Fundo de Apoio_ ao Desenvo_lvimento_ Social -
FAS, -de-stiOaaO à-COOstr~ã,~_de colégio de 29 
gr'au. _ 

Art. 29 Esta resolução entrc;l em vigor na data 
de sua publfcação. 

é: o parecer. 

O SR. PRESIDEN1E (Humberto Lucena) -
Passa-se á discussão do projeto,_ em turno único. 
(Pausa.) 

Não havendo quem peça a palavra, encerro 
a discussão. - - - -

. ___ _Encerrada a discussão, a vOtação- dá matéria 
proceder~se-á na SessãO seguinte, ns termos regi
mentais. 

' I 
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O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -
Item 12: 

Mensagem n~ 499, de 1987 (n~ 686/87, 
na origem), relativa à proposta para que seja 
autorizada a Prefeitwa Municipal de Montes 
Oaros, Estado de Minas Gerais, a cOntratar 
operação de crédito no valor correspondente, 
em cruzados, a 15225,56 Obrigações doTe
scuro Nacional - OTN. (Dependendo de 
parecer.) 

Nos termos do art. 6~, da Resolução n" 1, de 
1987, a Presidência designa o eminente Senador 
Rachid Saldanha Derzi, para emitir o pareCei;-ofe
recendo o respectivo projeto de resolução. 

O SR. RACHID SAlDANHA DERZI (PMDB 
~ MS. Para emitir parecer.) -"Sr. Presidente, 
Srs. Senadores: 

Com a Mensagem n" 499, de 1987, o Senhor 
Presidente da RepúbUca submete à deltberação 
do Senado Federal a autorização para que aPre
feitura Municipal de Montes Caros (MG) contrate, 
junto à Caixa Econômica Federal, esta na quali
dade _de gestora do Fundo de Apoio ao Desenvol
vimento Social - FAS, a seguinte operação de 
crédito: 
1. Proponente 

I. 1 Denominação: Mtmicípio de Montes Caros 
12 Lo:calização (sede): Av. Cel. Prates, 142-

Montes .Oaros - MG 
2. Ananciamento 

2.1 Valor: equivalente, em cruzados, a atê 
15225,56 OTN. 

22 Objetivo: Construção de. creches .. 
23 Prazo: Carência: até 3 (três) ahos; amorti

zação: 10 (dez) anos. 
2.4 Encargos: Juros de 1% ao ano, cobrados 

trimestralmente, sendo o saldo devedor reajus
tado de acordo com o índice de variação das 
OTN. 

2.5 Condições de Liberação: O financiamento 
será liberado em parcelas, de acordo com o cro
nograma a ser apresentado. 
r 2.6_ tJaranna:vincuiação:âe parcelas do Jmpos-_ 
to sobre Grc:ulaçâo de Mercã:dorias - ICM. 

2.7 Disposítivos Legais: Lei Municipal n? 1.615, 
de 10 de setembro de 1986. 

Nos aspectos econômico-financeiros, a opera
ção enquadra-se nas normas operacionais do 
FAS. - . 

No mérito; o pleito enquadra-se em casos aná
logos que têm merecido_ a aprovação da Casa, 
tendo em vista a alta relevância social do Projeto. 

Nos tennos da Resolução no 1, de 1987, que 
estabelece_ normas de elaboração legislativa do 
Senado Federal durante _o perfodo de funciona
mento da Assembléia Nacional ConStituinte, opi
namos favoravelmente, sob os aspectos económi
co-financeiro e legal da matéria. 

Assim sendo, concluímos pelo acolhimento da 
Mensagem, nos termos do seguinte: 

PROJETO DE RESOLUÇÃO N• li, DE 1988 

Autoriza a Prefeitura Municipal de 
Montes Claros (MG) a contratar opera
ção de crédito no valor correspondente, 
em cruzados, a 15.225,56 OTN. 

O senado Federal resolve: , 
Art. 1" É a Prefeitura Municipal de Mo~tes · 

a aros (MG), nos teimoS dO artiQ'029 â'ã"Resolução 

n" 93n6, altei'éiâci-pela Resolução n? 140/85, -am
bas do Senado Federal, autorizada a contratar 
operação de crédito no valor correspondente, em 
cruzados, a 15225,56 OTN,junto à Caixa Ec·anô
mica Federal, esta na qualidade de gestora do 
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social -
FAS, destinado à construção de creches. 

Art. 2~ Esta Resolução entra em vigor na data 
de sua publicação. 

Ê o parecer. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -
O parecer é favorável. -

Discussão do projeto em turno único. (Pausa.) 
Não havendo quem peça a palavra, encerro 

a discussão. 
A votação da matéria dar-se-á na sessão se

guinte, nos termos regimentais. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -
Item 13: 

-Mensagem n" 500, de 1987 (i-1<> 687/87, 
na origem), relativa à proposta para que seja 

- -autorizada a Prefeitura Municipal de Palmeira, 
Estado do Paraná, a contratar operação de 
crédito no valor correspondente, em cruza
dos, a 9.965,32, Obrigações do T escuro Na
danai- OTN. (Dependendo de parecer.) 

Nos termos.do art. 6? da Resolução n9 01, de 
1987, design_o o nobre Senador Leite Chaves para 
proferir parecer com o respectivo projeto de reso
lução. 

O SR. LEITE CHAVES (PMDB - PR. Para 
-erriitir parecer_,)_...:... Si-. Presidente, Srs. Senadores: 

Com a Mensagem n9 500, de 19_87 ,_o Senhor 
__ Presidente da República submete à deliberação 
do Senado Federal a autorização para que a Pre
feitura Mtmicipal de Palmeira -PR, contrate, jun
to à Caixa Econômica Federal, eSta na qualidade 
de gestora do_ Fundo de Apoio ao Desenvolvi
mento Social - FAS, a seguinte operação de 
crédito: 

1. Proponente 
1.1 Denominação: Município de Palmeira 
1.2 -Localização (sede): Praça Mal. Floriano 

Peixoto, n9 11 - Palmeira ....:... PR 

2. Ananciamento 
2.1 _ Valor; equivalente, em cruzados, a até 

9.965,32 OTN. 
2.2 übjeto: Aquisição de equipamentos pai"a 

serviços de conseJVação de rua e rede de esgoto. 
2.3. _Pr~: Cãrência: até 1 (uri-t) a!J.O. Amorti

zação: 4 (quatro) anos. 
2.4 Encargos: JurOs de 3% ao ano, cobrados 

trimestralmente, sendo o saldo devedor reajus
tado de acordo com o índice de variação das 
OTN. -· ' . 

2.5 Condições de Uberação: O financimento 
será liberado em parcelas. de acordo c_om o cro
nograma a ser apresentado. 
--- 2:õ Garantia: vinculação de parcelas do lm
põsto SoDre Circulação de Mercadorias-ICM. 

2.7 Disp~s~tiv~s Legais: Lei Municipal n~ 
1.! 99186, de I O de dezembro de !986. 

Nos aspectos econômico-financeiros, a opera
ção enquadra-se nas normas operacionais do 
FAS. 

No mérito, o pleito enquadra,:.se em casos aná
logos gue têm mere.ddo a aprovação da Casa, . 
tendo em vista a alta relevância social do Projeto. 
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Nos termos da Resolução no j, de 1987,-que 
estabe1ece normas de elaboração legislativa do 
Senado Federal durante o perfodo de funciona
mento da Assembléia Nacional Constituinte, opi
namos favoravelmente, sob os aspectos econômi

.co-fmanceiro e legal da matéria. 

Assim sendo, concluímos pelo acolhimento da 
Mensagem, nos termos do seguinte: _ 

PROJETO DE RESOLUÇÃO Ne 12; DE í9B8-

Autoriza a Prefeitura Municipal de Pal
meira-PR, a contratar operação de cré
dito no valor con-espondente, em cruza
dos, a 9.965,32 011'!. 

O Senado Federal resolve: 
Art. 19 É a Prefeitura-Municipal de Palffieiras 

- PR, nos termos do artigo 2Q âã ResoluÇãO no 
93n6, alterado pela Resolução no 140/85, ambas 
·do Senado Federal, autorizada a contratar opera
ção de crédito no valor correspondente, em cruza
dos, a 9.965,32 OTNJunto à Caixa Económica 
Federal, esta na qualidade de gestora do Ftmdo 
de Apoio ao Desenvolvimento Soda! - F AS, des
tinada à aquisiÇão de equipamentos para serviços 
de conservação de rua e rede de esgoto. 

Art. 2~ Esta Resolução entra em vigor na data 
de sua publicação. -- - : -- - -

.é: o parecer, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -
O parecer é favorável. 

Discussão do projeto em turno único. (Pausa) 
Não havendo que peça a palavra, encerro a 

discussão. 
A votação da matéria dar-se_-á na sessão se

guinte, nos termos regimentais. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -
Item 14: 

Mensagem n? 501, de 1987 (no 689/87, 
na origem), relativa à proposta para que_ seja 
autorizada a Prefeitura Municipal de Ponta 
Porã, Estado do Mato Grosso do Sul, a_çq_n
tratar operação de crédito no valoc c..oo:es
pondente, em cruzados, a 11.064,76 Obriga
ções do Teso_uro Naçiqn~l-:- OTN. (Depen
dendo de parecer.) 

Nos termos do art. 6° da Resolução no 1, de 
1987 , designo o nobre Senador Rachid Sal_d<i._nha 
Derzi para proferir o parec_er, oferecendo o re.spec
tivo projeto de resolução. 

O SR. RACHID SAlDANHA Derzi (PMDB 
- MS. Para emitir parecer) -Sr. Presidente, Srs. 
Senadores: 

Com a Mensagem n? 501, de 1987, o Senhor 
Presidente da República-- submete à delibf:ração 
do Senado Federal a autorização para que a Pre~ 
fei_tura Municipal de Ponta Porã_---:- MS,_contrate, 
junto à Caixa EconÇ>mica Federal, esta nã qUali
dade de gestora do Fundo de Apoio ao Desenvol~ 
yimento Soda!_- FAS, a seguinte operação de 
crédito: -

1. Proponente 

1.1 Denominação: Município de Ponta Porãl 
MS. 

1.2 Loc~lização (sede): Rua Guia Lopes, 663 
- Ponta PorãiMS. 
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2.. Financiamento 

2.1 Valor: equivalente, em cru:tados, a até 
11.064,76 OTN. 

2.2 Objetivo: Aquisição de veículo para trans
porte escolar. 

2.3 Prazo: Carência:-ãt"é f(um) ano -Amorti
zação: 4 (quatro) anos. 

2.4 Encargos: juros de 1% ao ano, cobrados 
trimestralmente, sendo o saldo devedor reajus
tado _de acordo com o- índice de variação das 
OTN. . 

2.5 Condições de Uberação: ó finanC:tamenlo 
será liberado em parcelas, de acordo com o cro-
nograma a ser apresentado. _ 

2.6 Garantia: vinCulãção das j)arcelas do Im
posto sobre Circulação de Mercadorias -!CM. 

2-.7 Dispositivos Legais: Lei Municipal n" 
2.417/87, de 27-4-87. 

Nos aspectos _econômico-financeiros, a opera
ção enquadra-se nas normas operacionais do 
FAS. --

No mérito, o pleito enquadra-se_em casos aná
logos que têm merecido a aprovação da Casa, 
tendo em vista a alta relevância social do Projeto. 

Nos termos da Resoluçêo n~ 1, de 1987, que 
estabelece normas de elaboração legislativa do 
Senado Federal, durante o período de funciona
mento da Assembléia Nacional Constituinte, opi
namos favoravelmente, sob_os aspectos económi
co-financeiro e legal da matéria. 

Assjm sendo, concluímos pelo acolhimento da 
Mensagem, nos termos do seguinte:. 

PROJETO CE RESOLUÇÃO N• 13, DE 19SB. 

AutorJza a Prefeitura Municipal de 
Ponta Porá - MS, a contratar operação 
de crédito no valor correspondente. em 
cruzados, a 11.064,76 OTN 

O Senado Federcll resolve: . 
Art. }9 É a Prefeitura Municipal de PÕnta Porã 

- MS, nos termos do artigo 2° da Resolução 
n9 93n6; aJter.:i!do pela Resolução n? 140/85, am
bas do Senado Federal, autorizada a contratar 
operação de crédito no valor correspondente, em 
cruzados, a 11.064,76 OTN, junto à Caixa Econó
mica Federal, esta na qualidade de gestora do 
Fi.lhâo de Apoio ao Desenvolvimento Social -
FAS, destinada à aquisição de veículo para trans-
porte escolar. . 

Art. 2~ Esta Resolução entra em vigor na data 
de sua publicação. 

É o parecer, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -
O parecer é favorável. 

Discussão do projeto em turno único-. (Pausa.) 
Não havendo quem peça a palavra, encerro 

a discussão. 
A votação da matéria dar~se-á na sessão se

guinte, nos termos regimentais. 

O SR. PRESIDENTE (Hwnberto Lucena) -
Item 15: 

Mensagem n• 502, de 1987 (ri• 690'187;
na origem), relativa à proposta para que seja 
autorizada a Prefeitura Municipal de Primeira 
Cruz, Estado do Maranhão, a contratar opera· 
ção de crédito no valor correspondente, em 
cruzados, a 42.293,23 Obrigações do Tesou
ro Nacional - OTN. (Dependendo de pare-
cer.) ' 

J'los terinos do art.__6_9 da Resolução n" 1, de 
1987, designo o f10bre Senador Eq!§:on Lobão 
para proferir o parecer, com o respectivo projeto 
de resolução. 

O SR. EDISOI'I LOBÃO (PFL - MA. Para 
emitir parecer.)- Sr~ Pre_sidente, Srs, Senadores: 

Cortf a Mensagem n? 502, de 1987, o Senhor 
Presidente da República submete à deliberação 
do Senado Federal a autorização para que a Pre
feitura Municipal de Primeira Cruz (MA) contrate, 
jufifOâ Caixa Económica Federal, esta na quali

- dade de gestora do fundo de Apolo ao Desenvol-
vimento S-ocial _:_ F AS, a seguinte operação de 
crédito: 

1. Proponente 

1.1 Denominação: município de Primeira 
Cruz ________ _ 

1.2 Localização (sede): rua da Matriz, s/n~
Prim_eiTa Cru:z; - MA 

2. FinanCiamento 

2.1 Valor: equivalente, em cruzados, a até 
42.293,23 OTN. 

2.2 Objetivo: implaritação de sistema de dis
tnbuição d'água. 

23 Prazo: Carência: até 3 (três) anos -Afnor· 
tização: 12 (doze) anos. 

2.4 Encargos: juros de I% ao ano, cobrados 
trimestralmente, sendo o __ saldo devedor reajus
tado de acordo com o índice de variação das 

gm.. --- -. - -~~- ·-- -
- -2.5 Condições de Uberação: o financiamento 

será liberado em parcelas, de acordo com o cro
nograma a ser apresentado, 

2.6 Garantiã: VÚlculãção das parcelas do fun
do de Participação dos Municípios - FPM. 

2.7 Dispositivos Legais: Lei Munjcipal n? 
12/85, de!6 de setembro de 1986. · · 

Nos aspectos econômico financeiros, a opera· 
ção enquadt~He-- nas- nOrmas operacionais do 
FAS. 

No mérito, o pleito enquadra·se em casos aná
logos que têm mereç:ido a aprovação da Casa, 
_tendo ·em vista a alta relevância social do Projeto. 

Nos termos da Respluçã,o·n9 1, de 1987, que 
estabelece normas de elaboração legislativa do 
Senado Federal durante o período de funciona
mento da Assembléia Nacional Constituinte, opi
namos fa\T()ravel111ente,_ sob os aspectos econõmi-

-- _<::o~rmarfCéiro e legal da matéria. 
Assim sendo, concluímos,pelo acolhimento da 

Mensagem, nos termos do segui_nte_ . 

PROJETO oE REsoL<JÇAo N· 14. DE 1988 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Pri~ 
nielra Cruz (MA) a contratar operação 
de crédito no valor correspondente, em 
cruZâdos, a 42.293,23 OTN. 

O Senado Federa] resolve: 
Art 1? -É- a Prefeitura Municipal de Primeira 

~~~(MA), npj te~mos d9 a'}ig~ ~?, d? Resol_ução 
n~_93J76, aft_era-do pela Resolução n9 140/85, am
bas do Senado Federal, autorizado a contratar 
operação de crédito no valor correspondente, em 
cruzados. a 42.293,23 OTN, junto à Caixa Econó
mica Federal, esta na qualidade de gestora do 
Fundo de Apoio ao Desenvol~ento Social -
FAS, destinado à implantação de sistema de distri
buição de água. 
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Arl 2, Esta Res_olução _entra em vigor na_ data 
de sua publicãÇão. · 

Este o Parecer; Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -
O parecer é favorável, _ _ 

Discussão do projeto em turno único. (Pausa.) 
Não havendo quem peça a palavra, encerro 

a discussão. -
A votação da matéria dar-se-â na sessão se~ 

guinte, nos termos regimentais. 

O SR. PRESIDENTE (Humb~rtQ_ L,yçen<l) -~ 
Item 16: - -

Mensagem n<- 503, de 1987 (n" 691187; 
na origem), relativa à proposta para que seja 
.autorizada a Prefeitura Municipal de Santo 
Antônio de Jesus, Estado da Bahia, __ a: con
tratar operação de crédito no_ _ _valor corres
pondente, em cruzados, a 252.849,57:-0bri
gaç9es do _Tesouro Nacional - OTN.~ (De
pendendo do parecer.) 

Nos termos do art. 6" da Resolução n~ 1, de 
1987, designo o nobre Senador Nabo r Júnior para 
proferir o parecer com o respectivo projeto de 
resolução. -

O SR.l'IABOR JÚI'I10R (PMDB -AC. Para 
em1iir parecer.) - Sr. Presidente,. Srs. Seita dores: 

Com a Mensagem n~ 503, de 1987, o Senhor 
Presidente da República submete à deliberação 
do Senado Federal a autorização para que a Pre
feitura Munidpal de Santo Antônio de Jesus -
BA, contrate, junto à Caixa Económica Federal, 
esta na qualidade de gestora do Fundo de Apoio 
ao Desenvolvimento Social - F AS, a seguinte 
operação de crédito: 

2. Financiamento 

~ --z-.1 ValOr: EiqulValente, em cruzados,_ a até 
252.&Í9,57 OTN. 

2.2 Objetivo~ Implantação ,de calçamento, 
meíos-fjo_s, drenagem pluvial, construção de um 
centro de abastecimento, chafarizes e lavanderias. 

2.3 Prazo: Carência: até 3 (três) anos ..::_Amor
tização: 1 O (dez) anos. 

2.4 Encargos: Juros de I% ao ano, cobrados 
trimestralmente, sendo o saldo devedor reajus
tado de acordo com o índice de variação das 
OTN. 

2.5 Coi1díções de-Uberação: o financiamento 
será liberado em parcelas, de acordo com o cro

- nograffia a Ser apresentado. 
2.6 Garantia: VincUlação de quotas do Fundo 

de Participação dos Municípios - FPM. 
2. 7 Dispositivos_ Legais: Lei Municipal n~ 

239(87; de 24-4-87. · 
Nos aspectos económicos e fmancelros, a ope· 

ração enquadra-se nas normas operacionais do 
FAS. 

l'jÇI_ m_érito, o pleito enQuadra-se em casos_ aná· 
logos que têm merecidO ·a aprovação da Casa, 
tendo em vista a alta relevância SOcial do Projeto. 
- -N'!'~ termos da Resolução n1 1, de 1987,_que 
estaDelece normas de elaboração legislativa do 
Senado Federal durante o período de funciona· 
menta da Assembléia Nacional Constituinte, opi
namos favoravelmente, S<>P os asp~ctos económi
co~ financeiro e legal da-inatéria. 
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Assim sendo, concluímos pelo acolhimento da 2.2_ Objetivo: aquisição de veículos para trans-
Mensagem, nos termos do seguinte: porte escolar. 

PROJETO DE RESOLUÇÃO N' 15, DE 1988 2.3 Prazo, Carénda. até 1 (um) ano-Amorti-
zação: 4 (quatro) anos. 

Autoriza a Prefeitura Municipal de 2A Encargos: Juros de 3% ao ano, cobrados 
Santo Antônio de Jesus- BA, a contra- trímestralmente, sendo o saldo devedor reajus
tar operação de crédito no valor corres- tado de acordo com o índice de variação das 
pondente, em cruzados, a 252.849.51 OTN. 
OTNs. 2.5 Condições de Liberação: o financiamento 

o Senado Federal resolve: será liberado em parcelas, de acordo com o cro-
Art. }9 É a Prefeitura Municipal de Santo An- noQrclma a ser apresentado~ _ _ _ 

2.6 Garantia: vinCulaÇaO de p-arcelas do lmpostõnio de J_esus - BA, nos termos do artigo 2o 
da Resolução n9 93fi6, alteradO pela ResoluçãO to sobre Círcülação de Mercadorias -!CM. 
n9140/85, ambaS do Senado Federal. autorizadc:l 2.7 Dispositivos Legais: Leis Municipais n"" 
a contratar operação de crédito no valor corres- 1.200/86 e 1205!81 de 1 O de dezembro de 1986 
pendente, em cruzados, a_252.-849,57 OTN, junto e 17 de março de 19_87, respectivamente. 
à Caixa Econôri'tka FederãJ; esta na qualidade Nos aspectos econômicos-Iirlanceiros, a opera-
de gestora do Fundo de Apoio ao Desenvolvi- ção enquadra-se nas normas operadçnais do 
menta Sodal - FAS, destinado a imPlantação FAS. 
de calçamento, meios-fiOs, drenagem pluvial, No mérito, o pleito enquadra-se em casos aná-
construção de um centro de abastecimento, cha- logos que têm merecido· ·a aprovação da Casa, 
farizes e lavanderias. tendo em vista a alta relevância social do Projeto. 

•- 2o E tan 1 - tr-- · · d t NoS-ieriTIOs da Resolução no 1, de 1987, que 
ru~.o. - s "-esouçaoen aemv1g_orna aa 

de sua publicação. __ estabelec_~ normas _d~ elaboração legisla~va do 
É 0 pareCer, Sr. Presidente~- Senado Federal, Ciurante o período de funciona

mento da Assembléia Nadonal Constituinte, opi

O SR. PRESIDENTE (HumbertO Lucena) -
O Parecer é favorável. 

Em discussão o projeto. (Pausa.) 
Não havendo quem peça a palavr~. encerro 

a discussão. 
Encerrada a discussão, a votação da matéria 

dar-se-á na sessão seguinte, nos termos regimen· 
tais. -

O SR. PRESIDEI'ITE (Humberto Lucena) -
Item 17: 

Mensagem n9 504, de 1987 (n9 -696/87, 
na origem), reJativa à proposta para que s_eja 
autorizada a Prefeitura Municipal de Palmeira, 
Estado do Paraná, a contratar operação de 
crédito no valor correspondente, _em cruza
dos, a I 6.105,94 Obrigações dO Tesouro Na
clonai- OTN. (Dependendo de parecer.) 

Nos termos do art 69 da Resolução no 1, de 
1987, a Presidência designa o eminente Senador 
Leite Chaves para emitír parecer sobre a Mensa
gem, oferecendo o respectivo projeto de reso
lução. 

O SR. LEITE CHAVES (PMDB - PR. Para 
emitir parecer.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Com a· Mensagem no 504, de I 987, o Senhor 
Presidente da República submete à deliberação 
do Senado Federal a autorização para que a Pre
feitura Municipal de Palmeira- PR, contrate, jun
to à Caixa EconôiniCa Federal, esta na qualidade 
de ge~ora do Fundo de Apolo _ao De~envolvi
mento' Social - F AS, -a segUfrite- operação de 
crédito: 

1. Proponente 

1.1 Denominação: MunicípiO de Palmeira -
PR. 

12 Localização (s_ede): Praça Marechal Floria
no Peixoto nQ I 1 - Palmeira - PR. 

2. Finandamento 

2.1 Valor: equivalente, _em cruzados, a até 
16.105,94 OTN. - -

namos favoravelmente, sob os aspectos econômi
·co-finance[ros e legal da matéria. 

Assim sendo, conduímos pelo acolhimento da 
mensagem, nóS-termos do seguinte: 

-PROJJSTO DE RESOLUÇÃO f'!i i g; DE ·1 988 

_ Au~oriza a Prefeitura Municipal de Pal
meira- PR. a contratar operação de crê
dito no valor correspondente, em cruza. 
dos, a 16.105,94 OTN. 

O-Senado Federal resolve: 

Art. 1 o É a .Prefeitura MunicipaJ de Palmeira 
- PR, nos termos do artigo 2~ da Resolução n~ 
93n6, alterado pela Resolução n.~ 140/85, ambas 
do_ Senado Federal, autorizada a contratar opera· 
ção_de crédito no valor correspondente, em cruza
dos, a 16.f05,94 OTN, junto à Caixa Econômica 
Federal, esta na qualidade de gestora do Fundo 
de Apoio ao Desenvolvimento Social- FAS, des
tinado à aquisição de veículo para transporte es
colar. 

Art 2o Esta resolução-entra em vigor na data 
de sua publicaçao. 

É o parecer, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -
O parecer é- favorável. 

-Em discussão o_ projeto. (Pausa.) 
Não havendo quem peça a palavra, encerro 

a discusslJo_ 
Encerrada a discussão, a vo-utção da matéria 

dar-se-á na sessão_seguinte, nos termos regim~n
"tais. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Luc_ena) -
- Esgotada a rriatéria da Ordem do Dia. 

Passa-se à apreciação do requerimento de ur
gência, lidO-n-0 ÉX)Jediente, para o Projeto de De
creto Legislativo n" 6, de 1987. 

Em votação o requerimento. 
Os srs. SEinãdores qÚe o aprovàm quEiii"ãm per~ 

manecer sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
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Aprovado o requerimento, passa-se à discussão 
do Projeto de Decreto Legislativo n" 6, de 1987, 
de autoria da Comissão Dirétora: 

Estab€-lece exceção ao disposto no § 1 r 

do art. 2n do Decr_eto_ Legislativo n"' 114, de 
3 de dezembro de 1982, durante o funciona
mento da Assembléia Naciorial Constituinte. 
(Dependendo de parecer da ConiiSsão de 
Constituição e Justiça.) 

Solícito ao-nobre SenadQr Leite Chaves o pare
cer da Comissão de Constituição e Justiça. 

O SR. LEITE CHAVES (PMDB- PR Para 
emitir parecer.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores. 

A Mesa do Senado Federal oferece à ap-feciaçào 
da CaSa o- Projeto- de Decreto Legislativo n" 6, 
de 1987, que estabelece não ser devida a ajuda 
de custo estabelecida no § 1 o do artigo 29 do 
Decreto Legislativo n9 114, de 3 de dezembro 
de 1982 (de vigência prorrogada pelo Decreto 
Legislativo n" 18, de 5 de dezembro de 1986), 
enquanto estiver em funcionamento a Assembléia 
Nacional Constituinte. 

O colegiado máximo justificou" sua pretensão 
Jegiferante na circunstância de os membros çio 
Congresso Nacional estarem reunidos, perma
nentemente, em Assembléia Constituinte, o que 
descaracteriza o pressuposto da imprescindibi
lidade da realização de despesas com transportes 
e outras, decorrentes da convocação extraordi-
nária. - · 

A matéria é constitucional (art. 44, VII, da Lex 
Maxima) e se apresenta em perfeita sintonia cCim 
as normas de Direito Positivo vigentes, o que asse
gura a juridicidade da proposição em-exame. 

No mérito, a medida ostenta um caráter alta
mente moralizador, o que, por si só, aconselha 
a sua aprovação. 

Ante todo o exposto, _somos pela aprovação 
do Projeto de Decreto Legislativo n~ 6, de 1987. 

E o parecer, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)
O parecer é favorável. 

Completada a instrução da matéria, passa-se 
à dis_cussão do projeto em turnQúnico. (Pausa.) 
- !"'ão havendo quem peça a palavra, encerro 

a discussão. 
Em votação. 
Os Srs. Senadores que aprovam o projeto quei

ram permanecer sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -
Sobre a mesa redação final da matéria elaborada 
pelo Sr. Senador Leite Chaves que será lida pelo 
Sr. 19-Secretário. · 

É lida a seQuinte 

Redação final do Projeto de Decreto 
Legislativo no 6, de 1987. 

O Relator apresenta a redação final do Projeto 
d_~ Decreto Legislatiyo_n" 6, de 1987, que estabe
lece exceção ao disp-osto no § 1 ~ do artigo 2~ 
do Decreto Legislativo n~ 114, de 3 de dezembro 
de 1982, durante o funcionamento da Assembléia 
Nacional Coristituinte. 

Sala das Sessões, 6 de janeiro de 1988: .....:. 
Leite Chaves, Relator. 
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ANEXO AO PARECER 
Redação final do Projeto de Decreto 

Legislativo no 6, de 1987, que estabelece 
exceção ao disposto no § 1 o do artigo 
2~ do Decreto Legislativo n~ 114, de 3 
de dezembro de 1982, durante o funcio
namento da Assembléia Nacional Cons
tituinte. 

O Congresso Nacional decreta: --
Art. 1 n A ajuda de custo estabelecida no § 

1" do artigo 21 do Decreto Legislativo n" 114, de 
3 de dezembro de 1982; de vigência prorrogada 
pelo Decreto LegislativO n" 18, de 5 de dezembro 
de 1986, nãci será. deyjda_ enquanto em funciona
mento a Assembléia Nacional Constituinte. 

Art 2~ Este decreto legislatiVo entra em viQor 
na data de sua publicação, retroagindo os seus 
efeitos a 14 de dezembro de 1987. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto_ Lucena) -
Em discussã.o a_redação final. (Pausa.) -

Não havendo quem peça a palavra, encerro 
a discussão. 

Encerrada a discussão, a matéria é dada çomo 
definitivamente aprovada; -diSpehsada a votação. 

O projeto vai à Câmara dos DeputadOs. 

O SR. PRESIDENTE (HUmberto Lucena) -
Concedo a palavra ao nobre Senador Nelson We
dekin. 

Pof&emplo, é sabido que a Sudesul tem área 
de atuação nos .) Estados. Mas o Governador 
do Paraná preferiu propor a extinção do órgão 
sem ouvir os seus colegas Governadores de Santa 
Catarina e dó Rio Grande do Sul, e além de não 
consultá-los. também não adiantou a sua tese 
para Pedro Ivo e Pedro Simon, os quais foram, 
portanto, surpreendidos com a proposição. 
--Parece que o Governador Á1varo Dias deddlo 

definitivamente adotar uma linha um tanto arro
gante de quem se pretende superior aos demais; 
ou de quem têm ambições um tanto desmedidas. 
É sQ assim que se -pode ver as recentes atitudes 
do político paranaense: nem mesmo os seus cole
gas do Paraná e do PMOB escapam à furia "mora
lizadora". Não é por nada que as relações entre 
o Sr. Dias, e o Senador R·icha estão tão deterio
radas. 

Porque,_ nessa postura, o governador paranaen
_s~ vai ~fQ ponto de atacar os políticos, como se 
e,_e n~o fos~e um deles. Pares-e ser Qaquelas pes
soas que só vêem honestidade e dignidade em 
si próPrias. 
----O fãto é Que corri Sua ãtitude inusitada e sur
preendente, na perseguição dos seus objetivos 
de promoção pessoal, o Governador do Paraná 
acabou por desestabilizar a Sudesul, que come-
çou, com freqüência, a aparecer em todas as listas 
de empresas ou instituições públicas que estariam 
para ser extintas. 

O SR. NELSON WEDEKIN (PMDB- SC. - _QJ,.Ie!i'dizer,como.eu.r:n~smojádisseraemoutra 
Pronuncia 0 seguinte discurso.) -Sr. Presidente, -oportunidade nesta tribuna, a9 invés de lutar para 
Srs. S_enado~;es: qLie_ a Sudesul tivesse mais verbas e maior orça~ 

O Governo do PreiSiC!ente José Samey perde menta, o _governador paranaense preferiu r~solver 
mais um dos seus quadros mais competentes, o p[oblema com a proposta de extinção. 
dignos e honestos: 0 Sr. Francisco_ Pereira, que E claro que ele não faria tal proposta se a sede 
até ontem ocupava a Superintendência da Sude- da Sudesu1 fosse do Para_ná (é em Porto Alegre), 
sUl, e dela foi exonerado. ou s-e-osaperlntendente fosse paranaense (é Cata-

Francisco Pereira havia permanecido no exllio rinense). Fof mais um desrespeito do Sr. Dias 
durante 15 longos anos. Depois de seu retomo, com o Rio Grande e cOm o meu Estado, e não 
imediatamente se engajou na caritpanha para go- apenas com os s-eus colegas governadores. - -
vemador de Pedro Ivo Campos, primeiro, e Jaison --- ~:-Muita gente se empenhou em fortalecer a Sude-
Barreto, depois, no ano· de 1982. sul, em ref9rçar as destinações de verbas, esforço 

E o fez com entusiasmo e talento, ·como é de este que, neste ano, deu um bom resuhado. 
sua personalidade. Por isso tem u conhedmento O _Qçwemador do Paraná, do alto de sua supe-
de todo o PMDB de Santa Catarina que, desde rioridade, em nada se empenhou na rnat~ria. 
então, tem em Francisc.Q Pereira como urri -dos Mostrou pequena estatura política, o Governa-
seus baluartes. dqr, ql!e não consegue ver o plano regional 9os 

E foi por isso que ele chegou, por--indicação três Estados do Sul, as suas possíveis potencia-
da maioria da bancada do-PMDB catarinense,. ao lidadesconjuntas,osseusinteressescomuns. Tal-
cargo de superintendente da Sudesul. Lá, se hou- vez só consiga ver o mundo (ou o Brasil) pela 
ve com a capacidade de trabalho, a inteligência janela do Paraná. 
e a criatividade que são- marcas de_ toda a sua Além de tudo, o Estado do Paraná foi benefi-
trajetória pessoal e profissional, além de sua _dado cg_m verbas da Sudesu1, em ~rea prioritária 
exemplar coerência e firmeza peetnedEibistas. - para o desenvolvimento do Estado, que é a -cOn-

Sua gestão vinha sendo e!ogiãda por todos, te:i"tção:-e--ó -cl::Jntrole da _erosão. Mas o --governo 
inclusive nos escalões superiores da República. estadual não teve sequer capacidade de utilizar 
Pelo Ministério do Interior pasSaram 3 ministros aqueles recursos, aplicando-os indevidamente no 
e c.om todos eles o relacionamento do ex-superin- mercado financeiro. 
tendente da Sudesul foi o melhor possível. Ou seja, o Governador reclama daS verbas d.cl 

As coisas começaram a se complicar, na Sude- Sudesul, mas quando as recebe não as aplica 
sul, num rompante do Governador Álvaro Dias como devia, nos programas para as quais eram 
que, à saída de uma audiência com o Presidente destinadas, e com a_ urgêi-tcia que o uso de_ qual:-
da República, propôs a extiriçãO da Sudesul, basi- quer verba no- Brasil requer. -
camente porque a entidade não dispunha de ver- Meu depoimento nesta tnbuna é para protestar 
bas. contra a atitude do Sr. J.Jvaro Dias; e a sua curta 

O Sr; -Álvaro Dias já haVia começado a sua visão política, ao menos neste çaso. É para prci~ 
trajetória de se mostrar diferente perante a opinião _testar contra O desrespeito do Governa doi do Pa~ 
pública, mesmo que para isso tivesse qüe peráer raná em face aos seus colegas dos dois outros 
um pouco da coerência, e até do respeito que Estados do extremo sul, e em relação aos gaú~ 
se deve ter pelos companheiros. chos e catarinenses em geral. 

Janeiro de" j 988 

E, também, contra a franqueza .e vacilação do 
Governo Central, que já deveria ter eSgOtado este 
assunto, negando definitivamente ã extinÇão, ou 
mesmo, confirinando-se. ,--

Aliás, _o Sr~ Francisco Pereira, na sua atitude 
_corrlo sempre muito Júcida_e corajosa, abriu este 
caminho: se é para extinguir que se faça agora. 
Ou nunca mais se fale disso, e desse modo se 
cale também o Sr. Álvaro Dias. 

Atenção, Sr. Governador Álvaro Dias: se a ques~ 
tão que levantou era em face do déficit púbfico, 
o senhor _não precisa sequer falar da Fe_!"róVi.il'fOr
te-Sul, para não ficar em posiçãO inc:õn10dã Com 
o Governo Centrai. Mas_ exija agora a_ extinçáo 
que defendeu. Nesse sentidO, o Sr. Frandsi:::"-o Pe-
reira prestou um serviço à tese do GOvernador 
do Paraná. 

Se o Governador do Paraná nâo exigir agora 
a extinção, então ele confessará a manobra dema
gogaque foi a sua proposta e que ele é incapaz 
de sustentar. 

E fique, finalmente, o registro para a pessoa 
e o homem público Francisco Pereira, pela sua 
postura digna e elevada em todo este episódio. 
(Muito bem! Palmas.) 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -
Nada mais havendo a tratar, vou encerrar a pre
sente sessão, antes convocando sessão extraor
dinária a realizar-se amanhã, às 1 O horas, com 
a seguinte 

ORDEM DO DIA 

1 
Votação, em turno único, do Projeto de Lei da 

Câmara n~ 58, de 1987 (n~ 241/87, na CaSa de 
origem), de iriidativa do Senhor Presidente da 
República, que altera disp_os!tivQ.!i da Lei n~ 4.504, 
de 30 de novembro ae 1964 --Estatuto da Terra, 
tendo 

PARECER_fAVORÁVEL, prOferido erTi Plenário. 

2 
Votação, em turno único, -do PrOjeto de Resolu

ção no 9, de 19:8_8, que autoriza a Pr~feitura MUni
cipal de Mandirituba, Estado do Paraná, a cOn
tratar operaça---o 4e crédito rro !'al_or correspon~ 
dente, em cruzados, a 25.375,93-0brigações do 
TeSouro Nacional- OTN, tendo 

PARECER FAVORÁVEL, proferido e!"" Plenário. 

3 
Votação, em turno único, do_ Projeto de Resolu

ção n~ 1 O, de 1988, que autoriza a Prefeitura Muni-- • 
cipal de Montes Claros_, Estado de Minas Gerais, 
a contrátar opera~o de crédito no valor corres~ 
pendente, _em cruzados, a 62.781 ,95 Obrigações 
do Tesol.!ro Nacional- OTN, tendo 

PARECER FAVORÁVEL, proferido em Plenário. 

4 
Votação, em turno único, do Projeto de Re501U

ção n9 11, de 1988, qUe autorizã a Prefeitura Muni· 
cipal de Montes Claros, Estado de Minas Gerais, 
a contratar operação de crédito no valor corres· 
pendente, em cruzados, a 15.225,56-0brigaçõeS 
do Tesouro Nacional- OTN, tendo 

PARECER-FAVORÁVEL, proferldõ em Plenário. 

5 
Votação, em turno único, do Projeto de_ Resolu

ção n~ 12, de 1988, que autoriza a Prefeitura Muni-
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dpal de Palmeira, Estado do Paraná, a contratar 
operação de crédito no valor correspondente. em 
cruzados, a 9.965,32 Obrigações do T escuro Na
danai - OTN, teitdo 

PARECER FAVORÁVEL, proferido em Plenário. 

6 
Votação, em turno único, do Projeto de Resolu

çãon"' 13, de 1988, que autoriza a Prefeitura Muni
cipal de Ponta Porã, Estado dO Mato Grosso do 
Sul a contratar operação de crédito no valor cor
respondente, em cruzados, a 11.064,76 Obriga
ções do T escuro Nadonal - OTN, tendo 

PARECER FAVORÁVEL, proferido em Plenário, 

7 
Votação, .em turno único, do Projeto de Resolu

ção n41 14, de 1988, que autoriza a Prefeitura Muni
cipal de Primeira Cruz, Estado do Maranhão, a 
contratar operação de crédito no valor correspon-

dente, em cruzados, a 42.29323 Obrigações dO 
Tesouro Nacional- OTN, tendo 

PARECER F Ã VORÁVEL, proferido em Plen-ário. 

8 
Votação, em turno único, do Projeto de Re_solu

ção n" 15, de 1988, que autoriza a Prefeitura Muni
cipal de Santo Antônio de Jesus, Estado da Bahia, 
a contratar operação de crédito no valor corres
pondente, em cruzados, a 252.849,57 Obrigações 
do Tesouro Nacional- OTN, tendo 

PARECER FAVORÁVEL, prOferido em Plenário. 

9 
Votação, em turno único, do Projeto de Resolu

ção n~ 16, de 1 gaa, que autoriza fl Prefeitura Muni
cipal de Palmeira, Estado do Paraná, a contratar 
operação de crédito no valor correspondente, em 
cruzados, a 16.105,94 Obrigações do Tesouro 
Nacional - OTN, tendo 

PARECER FAVORÁVEL., proferido em Plenario. 

Quinta-feira 7 33 

10 
Dis.cussão, em turno único, do Proj!'=to de Le1 

da Câmara n9 51, rl-:: 1987 (n~ 183/87, na Casa 
de origem}, de iniciativa do Senhor Presidente 
da República, que fiXa o efetivo da Polícia Militar 
do TerritóriO Federal do Amapá, e dá outras provi
dências. (Dependendo de Parecer.) 

11 
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei 

da Câmara n~' 57, de 1987- Complementãr (n:"-
1 0/87 -Comp[ementar, na Casa de origem), que 
dispõe sobre aposentadoria voluntária, nas con~i
çõ_es que especifica, aos servidores civis que tra
balham em estabelecimentos industriais da 
União, produtores de munições e explosivos. (De
pendendo de Parecer.) 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -
Está ericerrada a sessão. 

(Levanta-se a sessàÇJ às 20 horas e 20 mi- _ 
nutos.) 
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SENADO FEDERAL 

1 - ATA DA 2• RE<INIÃO, EM 7 DE 
JAI'IEIRO DE 1988 

1.1 -1\BERTGRA 

1.1.1- Comunicação da Presld~ncla 
- Inexistência de quorum para abertura 

da sessão. 

SUMÁRIO 

1.1.2 - Designação da Ordem do Dia 
da próxima sessão 

12-ENCERRAMENTO 

1.3 -·EXPEDIENTE DESPACHADO 

1.3.1 -Projeto de Lei 
- Projeto de Lei do Senado n"~ 1/88, de 

autoria do Senador Vrrgilio Távora, que altera 

o art. _12 do De<reto-Iei n' 2323. de 26 de 
fevereiro de 1987 e dá outras providências. 

2-MESA DIRIITORA 

3 - ÚDERES E VICE-LiDERES DE 
PARTlDOS 

4 - COMPOSIÇÃO DAS COMIS· 
SÓES PERMAI'IEI'fiES 

Ata da 2" Reunião, em 7 de janeiro de 1988 
1 ~ Sessão Legislativa Extraordinári~; da 48~ Legislatura 

Presidência do Sr. Franciscq Rollemberg 

ÀS 10 HORAS. ACHAM-SE PRESENTES OS • 
SRS. SENADORES: 

Mário Maia - Nabor Júnior - Leopoldo Perez 
- Odacir Soares - Ronaldo Aragão - João 
Menezes - Almir Gabriel - Jarbas Passarinho 
-Alexandre Costa - Eclison Lobão - Chagas 
RodrigUes - Álvaro Pacheco - Virgílio Távoi"a 
- Ci'd- Sabóia de CarvaJho -Mauro Benevides 
-:JoséAgripino -Humberto Lucena- Raimun-
do Ura -Marco Maciel -Antonio Farias -
Mansueto de Lavor- _Guilherme Palmeira - Di
valdo Suruagy- Teotonio V~ela Filho -Albano 
Franco- Francisco RoUemberg- Lourival Bap
tista - Luiz Viana - Jutahy Magalhães - Ruy 
Bacelar-José Ignácio Ferreira- Gerson Cama
ta -Jamif Haddad- Nelson Carneiro- Alfredo 
Campos - Ronan Tito - Fernando Henrique 

/ 
êardos~-.:..:._ -Má_rio Covas - Ira111 Saraiva'-- Ira
puan Costa Júnior- Pompeu d,e Sousa - Mau
ricio Corrêa - Meifa Filho - Roberto Campos 
- Louremberg Nunes Rocha -Márcio Lacerda 
- Mendes Canale - Rachid Saldanha Derzi -
Affonso Camargo- José Richa- Jorge Bor
nhausen - Nelson Wedekin - Carlos Chiarelli 
-José PauJo Biso!- José Fogaça. 

O SR. PRESIDENTE (Fran_cisco Rollemberg) 
--A lista de presença acusa o comparecimento 

- de 55 Srs. Senadores. Entretanto, não há, em 
plenárfo, o quorum regimental para a_ allertura _ 
aa sessão:- - -

N_os termos do § -.29 dÕ art. 180 do Regimento 
Interno, o expediente q~.:~e se encontra sobre a 

mesa será despachado pela Presidência, indepen
dentemente de leitura. 

Nessas condições, vou encerrar a presente reu
nião, designando para a sessão ordinária da próxi
ma segunda-feira a seguinte 

ORDEM DO DIA 

1 

Votação, em turno único, do Projeto de Lei da 
Câmara n• 58, de 1987 (n•·241187, na Casa de 
origem), de iniciativa do Senhor Presidente da 
fS_epública, que altera dispositivos da Lei n~ 4.504, 
de 30 de novembro de 1964-Estatuto da Terra, 
tendo 

PARECER FAVORÁVEL. proferidO em Pienário. 
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JDSECLER GOMES MDREIIIA 
Oiretor lnpustrill 
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2 dente, em cruzados, a 42.293,23 Obrigações do 
d Tesouro Nacional- OTN, tendo 

Votação, em turno único, do Projeto e Resolu- PARECER FAVORÁVEL, proferido em PlenáriO.· 
ção nQ 9, de 1988, que autoriza a Prefeitura MUni-
cipal de Mandirituba, Estado do Paran~. a con- 8 
tratar operação de crédito no valor correspon- Votação, em turno único, do Projeto de Resolu-
dente, em cruzados, a 25.375,93 Obrigações do çãon?l5,de.,.l988,queautorizaaPrefeituraMuni-
T escuro Nacional - OTN, tendo 

PARECER -F AVORÁ vs:; Proferido em Plenádõ. ~ cipaf de Santo Antônio de Jesus, Estado da Bahia, 
a contratar operação de crédito no valor corres-

3 pondEmte, em cruzados, a 252.849,57 Obrigações 
Votação, _em turno único, do Projeto de Res_olu- __ ?o T escuro Nacional- OTN, te':ldo , . 

ção n" 1 O, de 1988, que autoriza a Prefeitura Muni- - PARECER FAVORÁVEL, profendo em Plenano. 
cipal de Montes_ Oaros, Estado de Minas Gerais, 9 
a contratar operação de crédito no valor corres
pondente, em cruzados, a 62.781,95 Obrigações 
do Tesouro Nacional- OTN, tendo 

PARECER FAVORÁVEL, proferido em Plenário. 

4 

Vota-ção, em tu mo ·únfco._do Projeto de Resolu
ção n~ 11, de 1988, que autoriza a Prefeitura Muni
cipal de Montes Claros, Estado de Minas Gerais, 
a contratar operação de crédito no valor corres
pondente,_em cruzados, a 15.225,56 Obrigações 
do Tesouro Naclonal- OTN, tendo _ __ _ 

PARECER FAVORÁVEL, prõferlâo eiTi-Plenárío. 

5 

Votação, em turno único, do Projeto de Resolu
ção n" 12, de 1988, que ãutoriza a Prefeitura Muni
cipal de Palmeira, Estado -do Paraná, a contratãr 
operação de crédito no valor correspondente, em 
cruzados, a 9.965,32 Obrigações do Tesouro Na-
dona!- OTN, tendo . 

PARECER FAVORÁVEL, proferido em Plenário. 

6 

Votação, em turno único, do Projeto_ de Resolu
ção n? 13, de 1988, que autoriza a PrefeitUra Muni
cipal de Ponta Porá, Estaao do Mató- Grosso do 
Sul, a contratar _operação de crédito no valor cor
respondente, em cruzados, a 11.064,76 Obriga
ções do T escuro Nacional - OTN, tendo 

PARECER FAVORÁVEL, proferido eni Plenário. 

7 

Votação, em turno único, do Projeto de Resolu
ção n" 14, de 1988, qtie autoriza-a Prefeitura Muni
cipal de Prir'oéira Ciuz,- EStado do Maranhão; a 
contratar operação de crédito no valor correspon-

vOtação, em tUrno único, do Projeto de Resolu
çãon" 16,-de 1988, que autoriza a Prefeitura Muni
cipal de Palmeira, Estado do Paraná, a contratar 
oper'.:fÇãõ-:de c:rédito no valor correspondente, em 
cruzados, a 16.105,94 Obrigações do T escuro 
Nacional- OTN, tendo _ _ _ 

PARECER-FAVORÁVEL,· ProferidO e-m Plenário. 

10 

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei 
da Câmara n~ 51, de 1987 (n~ 183/87, na Casa 
-de origem);- de iniciativa do Senhor Presidente 
da República, qUe ftXa o efetivo da Polícia Militar 
do Território Federal do Amapá e_dá outras provi
dências~(Dependendo de Parecer). 

11 

Discussão, em-turno único, do Projeto de Lei 
da Câmara n9 57, de 1987- Complementar (n~ 
10/87 - Complementar, na Casa de origem), 
que dispõe sobre aposentadoria voluntária, nas 
condições que esPecifíca, aos seivldoreS civis que 
trabalham em estabelecimentos industriais da 
União, produtores de munições e explosivos. (De
pendendo de Parecer). 

--0 sR. PRESIDENTE (Francisco Rollemberg) 
- Está encerrada_ a reunião. 

(Levanta-se a reunião às 1 O horas e 32 
minutos.) 

EXPEDIEI'ITE DESPACHADO NOS TERMOS 
DO § 2• DO.NIT. I 80 DO REGIMENTO INTER-
NO . 

PROJETO DE LEI DO SENADO 
N• 1, de 1988 

Altera o art. 12 do DecretO-lei n'" 2.323, 
de 26 de fevereiro de 1987 e dá outras • · 
providências. 

O Congresso Nacional Decreta: 
Art. 1" O Art. 12 do Decreto-lei n9 2323, de 

26 de fevereiro de 1987, passa a vigorar com 
seguinte redação: 

"Art. 12.-- As deduções do imposto devi
do, de acordo com a declaração, relativas 
a incentivOs ftScais e aS de5.tinadas para as 
aplicações especificas, seão-convertidas para 
cruzados com base no valor de OTN no mê~ 
de sua efetiva aplicação." 

Art. 29 Esta Lei entra em vigor m1 data de 
sua publicaçã_o. -

Art 39 Revogam-se_as-- disposições em con-
trário. - -

Justificação 

O presente Projeto de Lei visa a evitar o virtual 
confisco dos recursos incentivados por força do 
disposto no ã.rtiQo 12 do Decreto-lei n~ 2.323, 
de 26 de fevereiro de-1987 que, ao éstabelecer 
a conversão das deduções relativas a incentivos 
fiscais para cruzados, com base no valor da OTN 
no mês de encerramento do período-base, tem 
desvirtuado o real propósito do sistema de incen
tivo qual seja, o desenvolvimento das regiões eco
nomicamente menos favorecidas. 

Em sendo mantida a atuaJ redação do art. 12 
do Decreto-lei 2.323/87 os recursos incentivados 
ao chegarem ~s mãos devidas estarão - como 
estão, hoje - totalmente defasados, em razão 
da prolongada tramitação qUe sofrem em outros 
órgãos e enti_c;fades da AdrT}ini5t!aç~o Pública. 

Com este-ãlerta a Consuhoda Ger81 da Repú
blica elaborou Parecer de n? SR~35, prolatado no 
Processo n9 00400,000009/87 -04_,. de interE:_s.se do 
Ministério do Interior _e publicado noDlárfo Oft. 
dai-da União, datado de 14-10-87; às páginas 
!6.936/941, da Seção I. 

É asseverado no ite_m IY, n""' 25, 26 __ e 27 do 
Parecer da lavra da Consu1toria..(i€:ral da Repú
blica: 

"Parece incontroversa a imPortância de 
que se reveste o sistema de incentivos para 
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o desenvolvimento das Regiões Norte e Nor
deste. Em sendo assim, toda a ação da auto
ridade deve ser conduzida apenas no sentido 
de que os recursos incentivados sirvam efeti
vamente a esse propósito. Cabe, então, per: 
guntar: o que justifica o demorado "passeio"; 
entre órgãos e entidades da Administração, 
dos recursos incentivados, desde o contri· 
buinte até os projetas destinatários desses 
recursos? Ao depois, se o Jmposto de renda, 
sobre o qual incidem os incentivos, é calcu
lado em OTN, seguno o valor destas à época 
do recolhimento, qual o beneficio que resulta 
para o Norte e o Nordeste da previsão legaJ 
no sentido de que as deduções relativas a 
incentivos fiscais sejam "convertidas para 
cruzados com base no valor da OTN no mês 
de encerramento do período-base" (art. 12 
do Decreto-lei n~ 2.323, de 26 de fevereiro 
de !987)? 

A questão é relevante, posto que é fato 

sabido haver decrescido o quantitativo de 
contribuintes optantes de 146.000, em 1981, _ 
para 91.000, em 1984, a indicar a preferência 

_pelo recolhimento do imposto ao invés da 
realização do investimento incentivado. 

1\SSim, admitídÕ que o desenvolvimento
do Norte e do Nordeste, que não se confunde 
com o fortalecimento dos órgãos e entidades 
federais ali sediados, _seja do máximo inte-_ 
ress_e da sociedade brasileira, impõe-se data 
venia, ~ reformulação do sistema de incen-
tivos, de que tratamos, para que se obseiVem, 
pelo menos, os príncípios de atualidade, do_ 
investimento e de realidade dos recursos in
centivados.~· 

E finaliza a Consultada Geral da República o 
seu alerta, afirmando, no itém VIl, n" 43, o seguinte:_ 

"Por fim, para evitar o virtual confisco dos· 
recursos incentivados e assegurar a realidade 
destes, impõe-se dar nova redação ao art. 

I 
/ 

I 
{ 

I 

Sexta-feira 8 37 

r2 dO oe.cretO-leLo~~z:JZ3~-de 26_defevereiro 
de 1987, nos terrnos seguintes ou semelhan-
tes: -- - -

"Art. 12. As _deduções do Jmposto devi
do, de acordo com a declaração, relativas 
a inéeQtivos fiSCaiS ·e as destinadas a aplica
ções eSpecíficas, serão convertidas para cru
zados com base no valor da 'OTN no mês 
de sua efetiva apltcação." 

Na mais absoluta compreensão da gravidade 
do alerta do Parecer do ilustre Consultor Geral 
da República sUbmetemos à apreciação do C"~n
gresso Nacional este Projeto de Lei que reproduz, 
literalmente,_ a r~dação sugerida na peça_ jurídiça 
já portantãs vezeS citada; a qual corrigirá as distor
ções hoje verificadas no sistema de incentivos 
para o desenvolvimento das regiões mais pobres 
do País. -

Sala das S_essões, 6 de janeiro de 1988. -
VIrgílio Távora. 
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BRASÍLIA-DF 

SENADO FEDERAL 

l-ATA DA 3• RECJNIÃ.O, llM 11 DE 
JANEIRO DE 1988 

1.1-ABERTURA 

1.1.1 --Comunicação da Presidência 
-Inexistência de quorum para abertura da 

sessão e ctmvocação de sessão extraordinária 
a realizar-se amanhã, às 1 O horas, com Ordem 
do _Dia que desi~a. 

SUMÁRIO 
12 -ENCERRAMENTO 

2 -ATOS DA COMISSÃO DIRETO
RA 

-N•s 69/87,1,2 e3/8.8. 

3 -ATO DO PRESIDENTE DO SENA
DO FEDERAL 

- N• 262, de 1987. 

4 -ATA DE COMISSÃO 

5 -MESA DIRETORA 

6- LÍDERES E VI CE-LIDERES DE 
PAki'IDOS . 

7-COMPOSIÇÃO DE COMISSÕES 
PERM!\NEN'IJlS 

Atada3<>Reunião,em 11 dejaneirode 1988 
1 ~ Sessão Legislativa Extraordinária, da 48~ Legislatura 

Presidência do Sr. Lourival Baptista 

ÀS 14 HORAS E 3o MINUTOS, ACtvW-S€' 
PRESENTES OS SRS. SENADORES; 

Aluizio Bezerra - Odacir Soares - Ronaldo 
Aragão - João Menezes - Jarbas Passarinho 
- Alexandre Costa - Edison Lobão - João 
Lobo - Chagas Rodrigues - Álvaro Pacheco 
-Virgílio Távora -Cid Sabóia de Carvalho -
Mauro Benevides - Carlos Alberto -José Agri~ 
pino - Lavoisier Maia - Humberto Lucena -
.Marco Maciel - Mansueto de Lavor - Divaldo 
Suruagy- Teotonio Vilela Filho -Francisco 
Rollemberg - Lourival a·aptista - Ruy _Bacelar 
- José fgnácio Ferreira - Gerson Camata -
Afonso Arinos -Itamar Franco - Ronan Tito 
- Femarldo Henrique Cardoso- Mário c;ovas 
-Iram Saraiva- Irapuan Costa Júnior- Pom~ 
peu de Sousa - Maurício Corrêa - Meira Filho 
- Louremberg Nunes Rocha - Mendes Canale 
- Rachid Saldanha Derzi - Wüson Martins --

AÍtonso C~rgo- -O José Richa- Jorge Bar~ 
nhausen - Dirceu Carneiro - Carlos Chiarelli 
-José Paulo Biso] -José Fogaça. 

O SR. PRESIDENTE (Lourival Baptista) -
A lista de presença acusa o comparecimento de, 
47 Srs. Senâdores. Entretanto, não há, em plená
rio, o quorum mínimo regimenta1 para a abertura 
da sessão. 

Nestas -condições. vou encerrar a presente reu
nião, convocãrlâo uma sessão extraordinária para 
amanhã, a rea1izar-se às 1 O horas, com a seguinte 

ORDEM DO DIA 

1 

Votação, em tumó único, do Projeto de Lei da 
Câmara n9 58, de 1987 (n9 241/87, na Casa de 

origem), de iniciativa do Senhor Presidente da 
República, que altera_dispositivos da Lei n9 4.504, 
de 30 de novembro de 1964 -Estatuto da Terra, 
tendo 

PARECER FAVORÁVEL, proferido em plenário. 

2 

Votação, em turno único, do Projeto de Resolu
ção n"' 9. de 1988, que autoriza a Prefeitura Muni
cipal de Mandirituba, Estado do Paraná, a :-:en
tratar operação de crédito no valor correspon
dente, em cruzados, a 25.375,93 Obrigações do 
Tesouro Nacional- OTN, tendo 

PARECER FAVORÁVEL, proferido em plenário. 

3 

Votação, em turno único, do Projeto de Resolu
ção n~ 1 O, de 1988, que autoriza a Prefeitura Muni
cipal de Montes Oaros, Estado de Minas Ger~is, 



40 Terça-feira 12 

PASSOS PORTO 
DiretorooGerll do Senado Feder•l 
AGACIEL DA SILVA MAIA 
'Oiretor Executivo 
LUIZ CARLOS DE BASTO$ 
Qiretor Administrativo 
JOSECLER GOMES MOREIRA 
Oiretor Industrial 
LINDOMAR PEREIRA DA SILVA 
Oiretor Adjunto 

a contratar operação de crédito no valor corres.. 
pendente, em- cruzados, a 62.781,95 Obrigações 
do T escuro Nacional- OTN, tendo - ~ 

PARECER FAVORÁVEl, prõferido em plenário. 

4 

Votação, em. tumo único, do Projeto qe Resolu
ção n\' 11. de 1988, que autoriz:a 1'1 Prefeifi.ira MUni
cipal de Montes Oaros, _Estado de Minas G~ra-is, 
a contratar operação _de crédito no valor corres~ 
pendente, em cruzad..QS~ a 15..2~,56 Obrigações 
do T esCUrO Nacional- OTN, tendo ·" 

PAREcER FAVORÁVEL, proferidooem plenário. 

5 

Votação, em turno único, do Projeto de Resolu~ 
ção n~ 12, de 1988, que autoriza a Prefeitura Muni~ 
cipal de Palmeira, Estado do Paraná, a contratar 
operação de crédlto no valor correspondente, em 
cruzados, a 9.965,32. Obrigações do Teso_uro Na
cional- OTN, tendo 

PARECER FAVORÁVEL, proferidQ em plenário. 

6 

Votação, em turno único, do Projeto_ de Reso!!:J
ção n" 13, de 1988, qUe_autoriZa-:::__ã Prefeit_ura f!'\l,lni
dpal de Ponta Porã, Estado do Mato Grósso-~do
Sul, a contratar operação de ctê.dito_ no yalor cqr; 
respondente, em c:~ados, a 11.064,76~0brigà
ções do T escuro Nacional - OTN, tendO 

PARECER FAVORÁVEL, proferido em plenário.--

7 

Votação, em tumo único; do Projeto de Resolu
çãon9 14, de 1988, que autoriza a Prefeitura Muni-
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ASSINATURAS 

Semestral ···············~·-·--!·--··----:-"'···~·-···--·~ 264,00 
Despesa dpostagem ..................... , ...•......•... Cz$ _ 66,00 

(Via Terrestre) 330 ()() 
TOTAL ' 

Exe!Jiplar Avulso ..... , ................................... _Cz$ 2,00 ·· 
Tiragem: 2.2QO.exer'nplares. 

clpal de Primeira Cruz, Estado do Maranhão, ;;r 
contraf.é!r_ oper?ção de crédito no valor correspon
dente, em cruzados, a 42.29323 Obrigações do 
Tesouro N~cional ~ OTN, tendo 

PARECER FAVORÁVEL! proferido em plenário. 

8 

vOtação, ein i1..1mo único, do l?rojéto de Re!;!_olu~
ção no 15, de 1988, que autoriza a Prefeitura Muni
cipal de Santo Antônio de Jesus, E:stado da Bahia, 
a cOntratar ope~ª;Ção de crédito no valor corres
pondente, em cruzados, a 252.849,57 Oórigações 
do Tesouro N_açional- OTN, tendo 

PARECER FAVORÁVEL, proferido em plenário. 

9 

Votação; em turno ÓnicO; do Projeto de Resolu
ção n9 16, de 1988. que autoriza a Prefeitura Muni
_cipal de Palmeira, Estado do Paraná, a contratar 
operação de crédito no valor correspondente, em 

_ cruzados, a 16.105,94 Obrigações do T escuro 
Nacional- OTN, tendo 
PARE~R FAVORÁVEL,-prç>ferido em plenário. 

10 

. DiscuS~o. ein "turno úniço, do ProjetO de Lei 
da Câmara n~ 51, de 1987 (n__, 183/87, na Casa 
de .o.rigem), de_ iniciativa do Senhor Presidente 
da República, que fiXB o efetivo da Polícia Militar 
do Território Federal do Amapá, e dá outras provi
dênciãs~-(Dependendo de pare-cerS 

11 

DiscusSão, em turno único, do Projeto de Lei 
da Câmar~ n~ 57,_9-e 1987- Complementar (n• 

10/87-C:Omplementar, na CaSa de origem), que 
dispõe sobre aposentadoria voluntária, nas condi
ções que especifica, aos setvidor(:!s civis que tra
balham em estabelecimentos industriais da 
União, produtores de munições e explosivos. (De
pendendo de parecer.) 

~ O SR. PRESIDEI'fi"E (Louiival Baptista) -
- Está encerrada a reunião. 

(Levanta-se a reunião às 15 horas e 2 mi· 
nutos.) 

ATO DA COMISSÃO DIREIORA 
1'1• 69, DE 1987 

A ComisSáo Diretora_ do Senado Federal, no 
.I.J_so das â.tribuiçõeS que lhe con(~re- o_ Regimehto 
Interno, e nos termos dOS- aris. ~~53, 62 e 512, 
§~ 39 e 59, do ReguJamen~ Ad~i_ni_stratiy~ do $e
ilãdo Federal, aprovado pela Resolução n~ 58, 
de 1972, e alterações posteriores. e tendo em 

_vi~ o que dispõe o Ato n~ 1 O, de 1979, resolve: 

Art. 19 Fica alterado, na conformidade das dis
crfminações _GOI1$tantes dos Quadros I a V, ane
xos, o Otç:amento Interno do Fundo do Centro 
Gráfico _do Senado Federa] - FUNCE:GRAF -
para o exercício ftn.,nceiro de 1987. · 

Art. 29 ESte Ato entra em vigor ria data de 
sua publicação. 

Sala da Comissão Diretora, 15 de dezembro 
de 1987.-Humberto Lucena- José ignáclo 
- Jutahy MagalhãeS - JOão Castelo -
Francisco RoUemberg. -
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~~~~~~--------------~----------------------~~--------~ 02.00 - SENADO fEDERAL 
02.02 - FUNDO DO CENTRO GFIAFIC~ iJU ~ADQFtPERAL - FUNCEGRI\f' 

EXERCÍCIO DE 1987 -- ~ .~L'!'EAAÇAO RECfiTA 

- ~ ORDINÁRIOS 

TRANFERfNCIAS _CORRENTES 
Recursos con:'I1Q:nado!l no Orçamen
Geral da União, nos termos dos 
pnraa:ráros 31 e 41 1;1o at-t. 483 
da Resolução 57/76, do SenadO F~ 
deral, a s,erem repassados ao FU!:! 
CEGRAF •• ~. ·········•·······•••~·-

RECURSOS !§ OU'l;'RA_$ FONTES 

RECEITAS CORRENTES 

200."000,dC• 50 

Receita Operacional, oriunda de 
Órgão da União, a set" executada 
nos termo:!! do § 2e, do aí"t.411 do 
Ato 10/80, da Comissão Diretora 
do Senado Federj~-1.,,, •••• ,., •••• 26.000.ooo:ot'! 90 

I 
. I 

25/11/87 

2.00,000,00 50 

58.659.052~90 

46.000.000,0 90 

L~·-"_-_·_-__ T_j__-_._._ ... _.~_._._TL_""_"_·_~_._"_".~T_J __ ~_·_·_·_·~~--"-'_T.L_·_·w_·_·_-__ Tj__._"·_··_-__ ~_~_·_JyL_-_··-·~---~-·_,) C 

02.00 - SENMJQ fEDERAL 
02.02 - FUNDO DO CENTRO GRAfiCO 00 SENADO FEDERAL - FUNCEGRI,r 

EXERC!CIO DE 1987 - 3• ALTEAAÇÃO RECEITA 25/11/87 
'' 

'"'""''!1 ... 1100:0 '"'~'<·~_·_:~··· - ll'"tt<'(•:IO -- '0"11 
Ç&'l:çgo.• -•w T I too lU 
IÇ~IIO<o<U 

SLüdo positivo doFl.H:EXIRAF, ver1!'1cado ~ 

I f'im do exerdc:io;> ~e 19&> (paras:ráro único 

do ar.t. 1•, ó:! Ato nt 10/79, da Con1s.são 

Oiretora do Senado Federal; art, 4a3, do 

Regulll'llento Aàninistrn.tivo do Senado Fede-

rol, epr"(lV.ado ~la Resolução:7a/72, "" 
, nova red<l;âo dada pela Resolução 57/76}.'.~. 32.1!559.052,90 90 32.659.(62,90 90' 

:i.l,."l'UAÇAU l -..-J:UU.I.kl 

"" 

I 
I 

AAD.O I 
r,, Cd 

c.o•J::.:>·• 
rt,...,;-.... 

ZQQ,.QQQ,.QO 

'"" ~-,,~ 
..... ·.~·. 
(::--:~:.. 

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

I 
' 

~ 
-;-:;;-::;-' li 

t ~ É' ~ 

\;;: il:~ i ~! 
'\> ~\ l 

I ''"' I ~ 

r~_-_._ ... _._-_ _J_.___""' __ ._ .. _-__ T__,__·_'_"_·-__ ··-·---~~:.:.:."~·~·~·-'""-----r-"--.:c·~,~·-·~ .. ~~-'-·~I-'-_._"_"'_·~~~--~·~·~"-"_"_T,__._'_"_·_·_·_·~_._"_._.__,j r-: .... ,·,·"_os· .. -,.·.·_,o ~ _ _ _ - ' [ 2CO.COO,OO _j_59.6)'),052,90_ 58.859.052,90 _ _ l~ _J 
SlTUAÇi:C A~ 

1- 200.00J,OO . [ 78.65").052,90 78.859.052,90 78.859.052,90 
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02.00 - SENADO FEDERAL 
02.02 - FUNDO DO CENTRO GRAACO 00 SENADO Fl...iRAL .:... fUNCEGRAI' . 

EXERCÍCIO PE 1987 - 31 ALTERAÇÃO PROGRAMA OE TRABALHO 
RtCURSOS OE TODAS AS ~~ 

25/11/87 _ __ E~, 
fifi/..,., ... _ 

~n.a;;oo•"""' ,_ - -~ 

.. _ ... -·· ·~ ~- \. 
L E G I s L A T I v"·····~···:·~· ~O>l!.o:iZ.<lO Jll.m.o;z.:J<l 

AD M I N I S T R A Ç Ã Q, ••••• •• ••• 58.859.052 90 78.859.052.90 

2102 

1070232.232 Contribuição ao Funde do Ce_ntroo Cr_! 

f"1eo do Senac1o Federal •••• ,,,, •••• , sa.es9.ÓSZ,90 78.859.052,90 

~ l~i r. <;.; 

~ ~~ ~ I< 
li~i 

TOTAL •••••••• - 58,659,052,90 58.859.052,90 - 78.859.052,90 78.859.052,'10 

TO T oJ. l c:t>l I l I 

02.00 - SENADO FEDERAL , 
02.02 - fUNDO DO CENTRO GRAfiCO. 00 00. SfN ADO f>OERAL - ·.~~~EGRAf 

J.o.o.o 
3.1.0.0 

3.1.2.0 

3.1.3.0 

3,1,3.1 

3.1.3.2 

3.1.9.0 

3.l.g,2 

4,0,0.0 

4.1.0,0 

4.1.2.0 

.11.2.0,0 

4.2.5,0 

E.r.ERCfçio DE 1987 - J• ALmiAÇAO NA;U~EZA DA DESPESA 

DESPESA CORRENTES ••• ,, ... ~,, ••• , ••• , •••••• ,,, , , , • , ,, , •••• 

DESPESAS DE CUSTEIO •••••••• ;,,,~ •••• .-~.: •• .._ •••••• .- •••• 

l~a.ter1al de Con:sumo •• , ........ , , , , •• , • • • • •• • • •• • • • • • 70.000,00 

Serviços de Terceiros e Enc:ars;oa •••• ·•..... •••••• •• 70.0-00,00 

Remuneração de ·serviços Pessoa1a.. •.• •••••••••••• Jo.ooo,oo 
Outros Serviços e Enc:ara:os •••••• ,, , ,. •••• ••••••• 40.000,00 

Diversas D~ape:sas de Cuateio •••••••••••••••••••••••••• 

Despe:sas de ·ExercÍc:1o:s Anteriores ••• ~,, ••••••• : •• 

DESPESAS DE CAPITAL.,, , , , • , •• , , , , , • ·- ._,, , , , •••• •.•, , , •• 

INVES'I'If-te:NTOS, • , •• , •.• , , , • , •••• ,•, , , , ••• , , ... , , • , •• , , , , 

Equipamentos e Material Permanente ••• ,,,, •••• ,,,,, 

INVERSÕES FINANCEIRAS. , , , , , , , , •••• , , , , , •••• , , , , ••••• , • 

~à! T.Í.tulc:s ~\01; 1% Cipitru j!. ~ ............. . 

60.000,00 

T -·-

RECI}RSOS OE TODAS AS~ 
25/11/87 :em, c~ 

Cio!(~..:~ 

31,0JO,OIJ:I, 

3l.COO,OIJ:I 00 

zz.930.<X>O,oo 23.oco.ooo,oo 
7.830.0::0,00 7,900.0::0.00 

4.870.000,o;l 4,900.000,00 

2.960.ooo,co 3.coo.ooo.oo 

100.-0XI,OO 

too.coo,oo 
lOO.OCO,OO_ 

lCO.COO.OO, 

l7.859.0S2.90 

27,659.652. ;;o 

27,599.052,90 l7.6S9.0S2.90 

2CO.OOO,OO 

2('(1,000,00 

200. OIJ:I. 00 
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02.00 - SENADO FEDERAL 
02.02- fUNDO DO CENTRO GRAFICO 00 SENADO FEDERAL- fUNCEGRAF 

R;CURSOS DE TODAS AS f~ 
25/11/87 Em, Cz_$ ' 

3.0.0~0 

3.1.0.0 

3,1.2.0 

3.1.3.0 

3.1.3.1 

3.1.3.2 

3.1.9.0 

3.1.9.2 

4.0.0.0 

4.1.0.0 

<4.1.2.0 

4.2.0.0 

-<4.2.5.0 

EXERCÍCIO DE 1987 - 3' ALTERAÇÃO NATUREZA DA DESPESA 

D.ES?ESA.S _CORRENTES. •0•-~. ,_,, • • • •• • •. • •• - •• • • • • • •• • • •. • • • • • • 

OESPESS DE CUSTEIO.-•• , •• ,~· •••• ·- •••• : •:. ,_,, •••••••••• 

Material de Cozisumo, ••••••• , •••••••••• ,_,.. •• • •• ••••• 70.o:x:>,OO 

Serviços de~ Ten:eiros e Encat"go.s·., , ••••••••• , ~·..... 70.o::x:>,OO 

Remuneração de Ser-viços Pessoais., ••••• , •• ,,...... 30.tm,OO 

Outros serviÇos e Encargos ••••• ,.................. 40,COO,OO 

Diversas Despesas de Custeio •••••••••••••••••• ,_,, ••• 

Despesas de E;~~.erclcios Anteriores •••• : •••••••• · •••• 

~~~····~··········-····,·················· 
Í'NVESTIMENTOS ••••• , ; , , • , • , •••••• -., ••• , •••• ,., •• , •••• 

Equipamentos e Material Permanente •••••••• ; •• , ••••• 

INVE!'lS(5ES FJNAN:::EIRAS ••• ,! .. ,.,,, ........... , ,,_,_.:.,-+,...,-.. _....., ~· ·····-··~ 

Aquisição de T.Ítulos Representativos de Cçital Já Integraliudo. 

I 
--- ----··--. . . 
2.00 - SfNADD fEDERAL · • . • 
2.02 - FUNDO DO CENTRO GRAf'ICO 00 _SENADO 1 cDfRAL - Fl..!NCEGRAf'__ _ 

Er.m:'ÍCIO DE 1987 - Jl AL'n:RAÇÃO - NATUREZA DA DESPESA 

3.0.0,0 

3,1..0.0. 

3.1.2,0 

.3.1.3.0 

3.1.3,1 
3,1.3.2 
.3,1.9.0 

3.1.9,2 

4.0.0,0 

4.1.0,0 

4.1.2,0 

4.2.0,0 

4.2.5.0 

~CORRENTES •• ,,,, .......... ,,,,.·~-· ••••••••••••••••• ,, •••• ,,, •. 

DESPESAS DE CUSTEIO ...................... ~···--····~··.········· o ••• M .... ~ ...... . 

Material de Consun:o.-....................... ~ ••••••••••• ., •••• ,,; •••••• 

Serviços de Terceiros e Encargos~ •••••••••••••••• :.................. -. . 

Remuneração de S.erviços Pe::ur.oaiS,, •• 1 ••••••••• , ••••••• , • •• • •• • • • • • .11.900.CXXl,OO 
Outros Serviço3 e Encargos ••••••••• ,,., •••••• ,,,,, •••••• •-•.......... 3.cm~~OO. 

Diversas Despesas de Custeio ••••••• , ••• ,~, ••••.••••••••••••••••••••• 

Despes.aa de Exerc.Ícios Anteriores •••••• , r,,,,, •••••••••• ,, ••••• :. lOO.ClO:l,OO 

~S ~CAPITAL •••••••-•••••••••• •-•-••••• ••••••••••••••••••••••• 

INVESTII~EN1'0S ••• , , , •., , , , ••• , , , , , , , · •. •'• •• , •.• , , , , , , , •• , , , , • :_, , , •• ~· , , 

Equ1pll!llentos e Ma.te,ria.l Perma.nen,ttt.,,,,., •••• ,, ~, ~,., ••• ,;,,., •• 

INVERSÕES FINANCEl'RP.S, , , ••• : • , , , , , ._ .... , , , , , , : -~-•• , ; : :~---~, , • , •.• , , , , , , , 

Aqu15ição de TÍtulos Representa.tivoo de Capital já ::nte,graliz.ado.o ............ . 

oo....s•:..ru c.o";"';';".~ ... "::.. 

39. coo. cx:o~ 
39.00'J.OCO,~ 

22.930.000,00 23,0:0.C<:'O,OCi 

15.830.000,00 15. 9C'O.IX'O .co 

8.870.000,00 8.90J.OO'J,OO 

6.960.000,00 7.000.C'OO,CO 

100.0:0,00 100.0:0 00 

100.000,00_ 100.000,00 

39.859.05:?,9õ 

39,659.052.?0 

39.599.052,90 39.659..05.2:,'?0 

2CO.oco •. oo 

23.COO,OCO,OO 

7.900.0:0,00 

100.0:0,00 

27.659.052,90 

200.0::0,00 

200.COO.-CO 

3l.coo.o::d? 
\. 

3l.OO'J.COO.OO 

-

27.859,05l.9':' 

27.8'59.052 00 

20:J.OCO.CO 

( 'llo:O'lll--.~~ T 0\llUSOISI"COIIIl(lf!IJ ·T 101'01DU•tol101•111~ _ _ :~1.ooo.ooo,oo _ 31,coo.o::o,oo_J 
r IOI"<.OI?'III<;U"l'l ) 

27 .859.05<!, 90 

·--- -------·-. 
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02.00 - SENADO FEDERAL I
.·-· .. . . 

02-02 - FUNDO DO CE'NTRO GRAFICO 00 SENADO f'~DERAl - FU.NCE:GilAF 
EY.ERCfCro oc 1987 - 3' ALTERAÇÃO NATUREZA DA DESPESA 25/U/87 

~. RSOS Of. TODAS AS fO~ 
E:m czs - _\._ 

3.0.0.0 

3.1.0.0 

3.1.2.0 

3.1.3.0 

3.}.3.1 

3.1.3.2 

3.1.9.0 

3,1.9.2 

4.0.0.0 

4.1.0.0 

4.1.2.0 

4.2.0.0 

4.2.5.0 

~~········-~; .................................................... . 
DESPESAS DE CUSTEIO •• ,,,, ••••.•• .._, .... ,, .... _ ••••• ,,,, •• ,,, ••• ,,,, ............... .. 

Material de ~- ............ ~-~~~_,._, ~, .................... t ........ 'o ..... . 

Serviços de Terceiros e ~argos .................... ~•••• .. •• ................... . 

ReJn.:neração de Serviços Pes.sOail!, ....... ,: ............... , , ......... ,. , .... ·-

OJtro!ll SeMços e EnclU"litCJ5 ................................................. .... 

Di vet"S88 Despesas 6e CUStE: lo ................................... , ............. . 

Despesas de Exe~icios Anter:-lores •••• , •••••• ~·············••••••·••••••·•··· 

OESPESAS DE CAPITAL. , • ., , , ,. , .... , , • , • ~ • , , , , , J. • • • • • , ••• • O • • • ••••••• • • • .... ''" •• • 

llNEsTIMENrOS •••• o ••••• o .............................. o.. .. ................... _ ..... .. 

Equipanentos e Material PentW'Jente.,,, ................ , ......... , , • , ......... , 

INVERSOES F'IlWCEIRAS, , ... , .... , , ... , , , , .•. ~, , , •• , • , , ••• , , , ••••• , , , , , , , •• , , , , , , •• 

Aquisição de Tib.JIO$ Representativos &t capital.lntegr'DllUido ....... ! ........ . 

'IUIICI.IIo't"'OIOifW I•I"'~'D 

23.COO.OCO,OO 

15.9CO.OC0100 

8.900.000,00 

7.000.~,00 

lOO.QtXl 100 

lOO,COO,OO 

39.659.052,90 

200.cOO.oo 

OO.'l-rr-.. 
39.oo:>.coo,""-

39.00J.OCO,CQ 

. 

39.SS9.05;.90 I 
39.659.0!>2.90 

200~COO.OO 

/I ~li 
~ 

;;· .... I' 6 i ~ I' 

~fi! ~~ ~· .~1 ·"" l?1 

(•-·.·-- T ou•,..ou•~"'" T tor.~<lltVto'lOI•rt~J ( lCI'"'-1'11...,_.. 1 ~ ro• .. o:.r• .. ~ 
. _ . .': ___ ~~9.0CO.QXI,oo _ 39,000.0CXI,oo_ _39.859.052,90 _ ~es9.0S<,~·}:;J· 

02.00 SENADO FEOER~L ,.,~~;.1 -~ 02.02 - FUNDO 00 CENTRO GRAFICO DÕ SEh~ó- FIDERAL - FUNêE-'3RAF - EXERC!C..W PE l9S7 - 31 ALTtRAÇÃO 
DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS 

- -- - -SO,~'!."•"'i'l-

01(!011 
"~ ... 

M~~oe<(la ,ur ... • •• I!NC~or:OÇ"' ....... ..,., -
P.ECEI'I'AS ~. •• .... ,, ....... - sa.as9.0S2190 DESf>ESAS OJRRENJ'ES,, , ......... -~,, ... - 31 .C():) .CO':).O:: 

'I'ransf'erências eõ~ientes •••••••••• 200.0CO,OO - Despesas de Custeio •••••••••• ~ ...... 3l.COO.COO,OO -· 
Reeui'$0$ de C\Jt:ras Fonte3, •• , ,, ••• 58.659.052,90 - Sl.PERAVlT DO ORÇ»>EmQ ~ ••••• - 27.859 .05219t 

TOTAL ............. , ........ - 58,859.052:,90 TOTAL .................... - S8.8S9.052,9C 

-
RECEitAS DE C/lPI'I;J..,, •••• ~ ....... - 27.859.052,90 [IESf'ESAS DE CAPITAL ••• , ............ - 27.859.052,9C 

S\lperuv1t de Ot"Ç'emento Corrente .. 27,EI59.Q52,90 - tnvestlmentos ...................... 27.659.052,90 -
Inversões F1na11Ceims ••••••••••••••• 2C().OCO,OO 

TOTA,L ...................... - 27.859.052,90 TOTAL ................... - 27,859.052,9C 

~ 
. i & ; 

~r'!~ 
~-~fi~ "" . , ~~ 

~-""'" .. , .. . ·~ .. -

i 
' I 

~ 



02.00 - SENADO FEOERAL 

25/11/87 - Em~ 02.02 - FUNDO DO CENTRO GRAFICO DO SENADO FEDERAL - FUNCEG~~F - EXERCÍCIO DE l987 - 3• ALTERAÇÃO 
DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS 

J,l'\JI(.I4)-II/~ 

litC{ITA ~ .... " (SPI;C>'~ ·- ro•~ """'"""' ·~"' "'" '· 
RECEITAS COORENI'ES •••••••••••••••• - .78.859.052,90 DESPESAS CORRENI>:S ................. - 39.0CO.OCO,OO 

Transferências Correntes.,., ••• , •• 200,CCO,OO - Despesas de Custeto .•••.. •• , ••••••• 39.(0).000,00 -
Recursos de CXttra.s Fontes .••••..•. 78,659,052,00 - SUPERAVIT DO ORÇN<ENTO COORENI'E •••• - 39.859.052,90 

# 

T_O TA·L ................... - 78.859.052,90 TO TA L ••••••••••••••••••• - 78.859.052,90 

RECEITAS llE CAPITAL ••••••••••••••• - 39.859.052,90 DESPESAS DE CAPITAL •••••••••••••••• - 39.859.052,90 

~ravit do O~to Corrente ••• 39.8E~.052.oo - InvestimentoS . .••• , , ••••• , • , •••• , • , 39,659.052,90 -
InversÕes Financeiras •••••••••••• , , ?00·000,00 -

" TOTAL,,,,,,,,,,,,,,,,,,, - 39,859.052,90 TOTAL,,,,,,,,,,,,,,,,,, - 39.859.052,90 
o 

·f ;p: 
- & 5' 

.. 
~-! ; 

~ 
... 
~i..ll 

irei"" 
~~' <;" '1~1 ...... 

" ~~,,.,.,.., 
~ " 

r 
lt -&l 

o 
~· 
õ 
o o 

~ 
~ 
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s 
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ATO DA COMISSÃO DIRETORA 
N• l,DE 1988 

A Comissão DíreJórá- do Senado Federal,_ no 
uso de suas atribuições legais constantes do De
creto Legislativo no 114, de 1982, prorrogado pelo 
Decreto Legislativo nt 18, de-1986, e 

Considerando o :disposto no arl 89 do- Decre
to-lei n9 2.335, de 12 de junho de 1987; e 

Considerando as determinações da_ Portari~ n~ 
2.935, de 29 de dezembro de 1987, da Secretaria 
de Administração Pública, resolve: 

Art ]9 Os valores dos subsídios (parte fJXa 
e variável) dos Senadores da República, bem co
mo a ajuda de custo fixados pelo Ato ~ 67, de 
1987, da Comissão Diretora, fk:am ~ajustados 
em 47,11% (quarenta e sete vírgula onze por cen
to), a partir de 19 de janeiro de 1988. 

Art. 29 Este AtO entra em Vifjor na data de 
sua publicação, revogando-se as disposições em 
c:ontrário. -

Sala da Comissão Díretora, 6 de janeiro de 
1988. - Humberto Lucena - José lgnácio 
- Lourlval Baptista - Jutahy Magalhães
João Castelo- Frandaco RoUemberg. 

ATO DA COMISSAO DIRETORA 
!'I' 2, DE 1988 

A Comissão Direto('a do Sena&o Federal, no 
uso de suas ~t:ribuiçeies re:gímentaís, e 

·····-n:IIIDUI.. 

Considerando as disposições do Decreto-lei n"' 
2.335, de 12 de junho de 1987, em seu art. 8?; 

Co_nsider~ndo que a data base para o reajusta
mento dos _salários e vencimentos dos seMdores 
públicos federais é de 19 de janeiro; e 

CÕnsid~randv as detenni~aç:ões dà Portaria n~ 
2.935. de 29 de dezembro de 1987, da Secretari_a 
de Administração Pública, resolve: 

Art ]9 os-valores de vencimentos, salários, 
S<l]árjos-família, grat,ificas:ões e proventos dos ser-

.. ~vi dOres do SenadO- Fe<:teraJ, de· que trata o Ato 
n"' 68, de 1987, da Comissão Diretora, ficam rea
justados em 47, 11 %' ( qliàrenta e sete vfrguJa Onze 
por cento), a partir ~e~~' de janeiro de 19~. 

Parágrafo único. O "âisposto neste artigo apli
cá-se aos·valores_de salá,rio-bas_e_ e gratificações 
dos servidores do Çentro Qráflco do Sen~do Fe
deral- Cegr<._~f e do Centro_ de Infonnática e Pro
cessamento àe Dados - Proda:Sen. 

Art. 29 A despesa decorrente .da aplicação des
te ato correrá à conta das dotações de~nadas 
ao Senado Fe"deraJ _e a9s ~us órgãos supervisio
nados, no Orçamento Geral da União. 

Art. 3~ Este atO eotra em vigor na data de 
sua publicação, revogando-se as disposições em 
contrário. 

RECEITA 

U ll·t-DC...._;IICt. l ·-JI .... ltoll C11: -00 ,,_ UOIUM.•~II 

Sala da Comissão Diretora, 6 de janeiro d\: 
1988. - Humberto Lucen- - José lgnác!~ 
- Lourivat Baptista - Jutahy Magalhães 
João Castelo- Francisco Rollemberg. 

. ATO DA COMISSÃO DIRETORA 
1'1• 3, DE 1988 

A Comissão Diretora do Senado Federal, no 
uso das atrib!.lições que ltte confere o Regimente 
Interno e n~ termos dos arts. 7', 57 e 512, ~ 
5>? do Regulamento Admi~~trativo, apfovado p::]:
Resolução n9 58, de 1972, com a nova redaç:ác 
dada pela Resolução n~ 57, de 1976, e tendo ti-l
vista o que dispõe_ o Ato n9 18, de 1976, resolve: 

Art. 1'7 Aprovar o Orçam_ento fnterno do Fur. 
do de Informática e Processamento de Dados .~H 
Senado Federa1 - Fundasen, pa-ra" o exerdt:'l• 
financeiro- de 1988, de conformidade com o di:;: 
posto rios'Ariexos I a V. . 

Art. 29 Este Ato entra em vigor na detta r:l_, 

sua publicação. - -
· Sala de Reuniões da Comissão Diretora, 6 G
janeiro de 1988. - Humberto Lucena - Jo[-"
lgnádo Fen-eira- Lourlval Baptista- Jut= 
hy Magalhães - João Castelo - F•~·"'! ... = · 
Rollemberg. 

-~ ..... ~----

o_llfiii.C~ ..... ,u.flll 

[),,I\I&ÇÃon~,~Y. 

o--CCIIII~ 

1: RECURSOS V I NCULAOOS 

TRAMSFERENCIAS CORRENTES 

RECURSOS CONSIGNADOS tlO ORCMIENTO OA UNI~O, ~CS TERMOS DOS 

PARJ\GRAFOS 39 E 49 DO ARTIGO 512, DA RESOLUC).C N9 58, DE 
.t_ 

1972, CO:-t tiOVA REDACM DADA PELA RESOLUCXO tl9 57, DE 1976, 

AMBAS DO SEilADO FEDERAL, A SERE11 EXECUTADAS PELO FU~DASEN. 

2. RECURSOS DE OUTRAS FOtiTES 

2.1. RECEITAS ~ORRENTES 

2.1.1. RECEITA OPERACIONAL ORIUtiDA DE 0RGM; DA UNIAO, 

A SER EXECUTADA NOS TER;10s DO PAR1.GRAf0 29,> DO 

ARHGO 49, DO ATO. N9 09, DE 1980, DA CO:USSAO 

DIRETORA DO SEIIADO" FEDERAL, 

400.000, 

400.000,00 50 

10.000.000, 

lO.ODO.ODO,OO 90 
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~Prodasen 

A 
C..Oii~•ftocawm~~VGc»Dido&WSenadoflnkt'.tl 

PROGRAMA OE TRABAUIO 

I ..... ~-~ _, __ -------.11 
·······--__,qcac-.--.;-M-t~M~Uo~.---.uc• - ... e. .... ·- tcll.lol.-

LEGI SLAT! VA 10.400.000,00 

ADMINISTRAÇ~D 10.400.000,00 

I· PROCI:SSAHENTO DE DADOS 10.400.000,00 

01070244 flmDO DE INFO~TICA E PROCESSJII.IENTO DE DADoS DO SENADO fEDERAL 7 .fUNDASEN 

015000 RECURSOS PROPRIOS 10.400.000,00 

•IUIIC.,.... o I ln 000 00 

~Prodasen 

~-...m.c. ... GQC ....... Didot.afcdcllil NATUREZA DA DESPESA 

li~= ~"·=-------.]li~ ............. _ li ft, .... ,__ • I~DCNIGfi .. ID<ANr-Al.•t•MtP -. 
1• (la 

~~ ~INJUI. r.na---== -----..... ,_.,. --· tn.ICU .. I~ ... 
r 
4.0.0.0 DESPESAS DE CAPITAL 10.400.000,00 
4.1.0.0 INVEST!HENTOS 10.400.000,00 
4;1.2.0 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 400.000,00 1 o .. ooo .o ao ,ao 10.400.000,00 
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~Prodasen 

~ 
p..a-~··"" --···-Didol;dciSIIlldof.-.a 

NATUREZA DA DESPESA 

1.1 -·-·...... .11~:.::: ......... ,_.. 
.,. •---"'""'•~•._ .. ._,.nok•_... ·-...--.... - ;,._a.u:~t!TDI 

4.0.0.0 DESPESAS DE CAPITAL 

4.1.0.0 INVESTII4ENTOS 

4.1.2.0 EQUIPAMEtiTOS. E MATERIAL PERMANENTE 

10.11-CJO,OOO.OCJ 

. lt::::1:! Prodasen · 

.-oc~~~~ca•Aoc•~~~m~n~od!IDidoa.dcl8.fedlr.~t 
DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DA DESPESA 

SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÓMICAS 

........... ,-., li ;., 
-"-'-'-·---"---"""-~-·----"---"--------·-----' ICI ~ o--

""'rr. ""''-" -M ..... ICACif ....... -~ -RECEITAS CORRENTES 10.400.000,00 SU~ERAVIT 

TRANSFERENC'I AS CORREtiTES 400.000,00 

RECURSOS DE OUTRAS FONTES !O.OOOfOOO,OO 

10.400.000 00 

SUPERAVIT DO ORCA:4ENTO CORRENTE 10.400.000,00 DESPESAS DE CAPITAL 

IHVESTit!ENTOS 

10.400.000 00 

- -

Janeiro de 1988 

~-
[JA'""'"'·-J!IN/88 

·~.eo_ :-a.~·~ 

10.400.00,00 

10.400.000,00 

10.400.000,00 !0.4oo:ooo,oo 

. .. 

r-
. ·~·: 

o •. 

10.400.00 

10.400.00 

t0,400.000,00 

10.400.00 0,-

' 

i 
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ATO DO PRESIDENTE 
N• 262: DE 1987 

O Presidente do Senado Federal, no uso da 
corilpetênda que lhe confere o Regimento lnter~ 
no, resolve: 

Art 19 É aprovado, ad referendum da Co
missão Diretora, o Orçamento Interno do Fundo 
de Informática e Processamento de Dados do Se
nado Federru- Fundasen -, para o exercício 

1 

financeiro de 1988, de conformidade com o disp 
_posto nos Anexos I a V. 

RECEITA 

-·--------,11 ····-·-· --.õtc.t,,_._". -- IKN&N '"lltlll.&l.·-
el ••• K.._IPIIML 

to!Coi1M -, ..... """"""' -
1: RECURSOS VINCULADOS 

TRAHSFERENCIAS CORRENTES 

RECURSOS CONSIGNADOS 110 ORÇAMENTO OA UNI AO, ·f."~$ TERMOS DOS 

PARAGRAFOS 39 E 49 00 ARTIGO 512, DA .RESOLUC~O N9 58, DE 

\972, CO~l li OVA REDAÇAO DADA PELA RESOLUC}(O H9 57, OE.1976, 

AMBAS ao· S'EI!ADO FEDERAL, A SEREIÍ EXECUTADAS FELO FUIIDASEN. 

2. RECURSOS OE OUTRAS FONTES 

2. I. RECEITAS ~ORRENTES 

2.1.1. RECEITA OPERACIONAL ORIUIIDA OE ORG~Q; OA UN!AO, 

A SER EXECUTADA ~OS TER~OS DO PARAGRAFO 29,o DO 

ARTI'GO 49,00 ATO.N9 09, DE 1980, DA COtHSSAO 

OIRETORA DO SENADO FEDERAL. 

~Prodasen 

Art. 29 Este Ato entra em vigor na datã de 
-sua publicação. 

saia de Reuniões da Comissão Diretora, 23 de 
dezembro de 1987.-Humberto Lucena, Presi~ 
dente. ' / 

ITl 
~-· tCIITn-r-c.o.no;o,w,"Q~ 

400.000,00 

400.000,00 50 

10.000.000,00 

ID.OOO.OOO,OO 90 

~ll"lllloiQIA~~ 

!fLilOO. onL'!Pmm 

A PROGRAMA DE TRABALHO r:;;""'"'' Atl/86 QnlollllhloomMcii•~•DDM.WStta•doF..:Idtoll -------.,, ...... --
·····~·-•--"e~o•-·-·-·--~ 

.---..... - Plt.tl.oe ·- 1Qf.lo&.-

LEGI SLAT! YA 10.400.000,00 

ADMINISTRAÇM 10.400.000,00 

PROCESSAMENTO DE DADOS 10.400.000,00 

01070244 FUNDO OE INFORM}(TICA E PROfESSAIIENTO DE DAOQS 00 SENADO FEDERAL 7 .FUNDASEN 

095000 RECURSOS PROPRIOS 10.400.000,00 

. "' .. -- t0.40o-noo.oc 10.400.000 00 
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~Prodasen 

I'UOdil~eftoca~odl~doe.~~ _, ____ ---.11 .......... -. ...... -. ·---.. IDUIIOJIIDD.u.- .-w. 

N1\'TUREZA DA DESPESA 

. 

uu..ic·ec-
1988 

~=·-----,IIm-: - I _ .... __ .., 
c• C:otuo 

..-.""--r·'"~- r--O!II'b.l-m- c;Q',ICIIII.CC ........ ~ 
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Janeiro de 1988 

COMISSÃO DIRETORA 
1 • Reunião Ordinária, realizada 

em 6 de janeiro de 1988 

Ás dezoito- horas e trinta minutos do dia seis 
de janeiro de um mil novecentos e oitenta e oito, 
na sala de Reuniões do Gabinete da Presidência, 
reuniu-se a Comissão Diretora do Senado Fede
ral, sob a Presidência do Senhor Senador Hum
berto Lucena. Presidente, e com a presença dos 
Senhores Senadores: José Ignácio, Primeiro-Vice
Presidente; Lourival Baptista, Segundo-Vice-Pre
sidente; Jutahy Magalhães, Primeiro-Se~retário; 
João castelo, Quarto-Secretário; e FranciSCO Ro
llemberg, Suplente. 

Deixam de comparecer, por motivos justifica
dos os Senhores Senadores: Odacir Soares, Se
gun'do-.Secretário e Dirceu Carneiro, Terceifo..S~ 
cretário. 

Dando inicio à rel.Ulião, o Senhor Presidente 
submete aos presentes os assuntos trazidos à 
apreciação da Comissão Diretora pelo Diretor
Geral da Casa: 

J9) Minuta de Ato da Comlssão Diretora apro
vando o Orçamento Interno do Fundo de Informá
tica e Processamento de Dados_ do Senado Fede· 
ral - Fundasen - para o exercício financeiro 
de 1988. já ob jeto de decfsáo Qa Presidêr1_ç_ia da 
Casa. Após dej)ate do assunto decide a Comissão 
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referendar o Ato da Presidência sendo assinado 
o Ato respectivo que vai à publicação. 

29 ) Proposta de Ato da Comissão Diretora alte
rando o Orçamento Interno do Fundo do Centro 
Gráfico do Senado Federal - F uncegraf- para 
o exerCído financeiro de 1987. De acordo com 
despacho exarado no Processo n"' 001833/86-3, 
o Senhor Presidente aprovou a proposta ad refe· 
rendum da Comissão Dlretora. Colocado em de
bate decidem os Senhores Membros referendar 
a decisão Presidencial, sendo assinado o Ato res
pectivo que vai à publicação. 

3?) Proposta de Ato da Comissão Diretora rea
justando os valores dos vencimentos, salários, sa
lários-família, gratificações e proventos dos servi
dores do Senado Federal, Cegraf e Prodasen em 
47,11% (quarenta e set-e inteiros e onze centé· 
simos por cento), a partir de 1 e de janeiro de 
1988, dequetrataoAto n~68,de 1987,daCom!s
são Diretora. Debatido o assunto decidem os 
Membros assinar o Ato consubstanciador da me
dida, que vai à publicação. 

4?) Proposta de Ato da Comissão Diretora rea
justando em 47,11% (quarenta e sete inteiros e 
onze centésimos por cento), a partir de 1-:> de janei
ro de 1988, os valores dos _subsidies (partes fixa 
e variável) dos Senhores Senadores da República, 
bem como a ajuda de custo foredas pelo Ato n'1 
67, de 1987, da Comissão Diretora. Após amplo 

debate decide a Comissão acolher a Proposta, 
sendo_ assinado o Ato respectivo, que vai à publi
cação. 

Dando continuidade aos trabalhos o Senhor 
Presidente concede a palavra ao Senhor Primeiro
Secretário, Senador Jutahy Magalhães que abor
da os seguintes assuntos: 

1'~) Processo n? 019259/87-5 -relativo a pedi
do de ressardmento de despesas médico-hos
pitalares do ex-Senador Jerõnirno Dixhuit_Rosado 
Maia. O Senhor Presiderite designa Relator da ma~ 
téria o Senhor Senador José lgnácio. 

29) Processo n"' 004776/87-9 que trata da regu
larrzação dos contratos de servidores que prestam 
serviços na Barbearia do Senado Federal. Deba
tida a matéria, decide a Comissão, com base nas 
informações e pareceres contidos no processo, 
aprovar as suge.stPes nele sugeridas. 

Nada mais havendo a tratar, às dezenove horas 
equarenta minutos, o Senhor Presidente declarou 
encerrados os trabalhos, pelo que eu, Luiz do 
Nascimento Monteiro, Diretor da Secretaria Admi
nistrativa, respondendo pela Diretoria-Geral e pela_ 
Secretaria da Comissão Diretora, lavrei a presente 
Ata que, depois de assinada pelo Senhor Presi
dente, vai à publicação. 

Sala da Comissão Diretora, 6 de janeiro de-
1988. - Humberto Lucena, Presidente. 



República Federativa do Brasil 
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SEÇÃO 11 

ANO XUU- N• 005 QUARTA-FEIRA, 13 DE JANEIRO DE 1988 BRASÍUA-DF 

SENADO FEDERAL 
Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do artigo 42, inCiso VI, da Constituição, e eu, 

Humberto Lucena, Presidente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N•1, DE 1988 
Autoriza a Prefeitura Municipal de Alto Parnaíba, Estado do Maranhão, a contratar 

operação de crédito no valor correspondente, em cruzados, a 3.359,97 Obrigações do Tesouro 
Nacional- 011'1. 

Art. 1' É a Prefeitura Municipal de Alto Pamruba, Estadq do Maranhão, nos termos do artigo 2• da Resolução 
n• 93, de 11 de outubro de 1976, alterada pela Resolução n' 140, de 5 de dezembro de 1985, ambas do Senado 
Federal, autorizada a contratar operação de crédíto no valor correspondente, em cruzados, a 3359,97 Obrigações 
do Tesouro Nacional - OTN, junto à Caixa Económica FederaCesta na qualidade de gestora do Fundo de Apoio 
ao Desenvolvimento Social - F AS, destinada à implantação de galerias de águas pluviais, no Munícipio. 

Art. 2• Esta resolução entra em vigor na data de _sua publicação. 
Senado Federal, 12 de janeiro de 1988.- Senador HUÕtberto Lucena, Presidente. 

Façõ saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do ·artigo 42, inciso VI, da Constituição, e eu, 
Humberto Lucena, Presidente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N• 2, DE 1988 

Autoriza o Governo do Estado do Amazonas, a contratar operação de crédito no 
valor correspondente, em cruzados, a 426.484,96 Obrigações do Tesouro Nacional - 011'1. 

Art. 1' É o Governo do Estado do Amazonas, nos termos do artigo 2• da Resolução n• 93, de 11 de 
outubro de 1976, alterada pela Resolução n• 140, de 5 de dezembro de 1985, ambas do Senado Federal, autorizada 
a contratar operação de crédito no valor correspondente, em cruzados, a426.484,96 Obrigações do t esauro Nacional 
- OTN, junto à Caixa Económica Federal, esta na qualidade de gestora do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento 
Social- FAS, destinada à reforma e ampliação de sistemas de abastecimento d'água em· diversos municípios. 

Àrt 29 Esta resolução- entra em vigor na da ia-de sua publicação. 
Senado Federal, 12 de janeiro de 1988.- Senador Humberto Lucena, Presidente. 
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PASSOS PORTO 
Oiretor-Geral do Senado Federal 
AGACIEL DA SILVA MAIA 
Oiretor Executivo 
LUIZ CARLOS DE BASTOS 
Oiretor Administrativo 
JOSECLER GOMES MOREIRA 
Diretor Industrial 
LINDOMAR PEREIRA DA SILVA 
Diretor Adjunto 

DIÁRIO DO CONGRESSO NAOONAL (Seção H) 

EXPEDIENTE 
CENTRO GRAFICO 00 SENADO FEDERAL 

DIARIO DO CONGRESSO NACIONAL 
Impresso sob a responsabilidade da Mesa do Senado Federal 

ASSINATURAS 

Janeiro de 198S 

Semestral .................................... ~~ ..•......... Cz$ .2():i:I.,OO 
Despesa c/ postagem ............. _ ... .-....... ......... ~ .. _Cz$ 66,00 

(Via Terrestre) 
TOTAL 330,00 

Exemplar Avulso .................... ~~ ...................... Cz$ 2,00 
Tiragem: 2.200.exemplares. 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do artigo 42, inciso VI, da Constituição, e eu, 
Humberto Lucena, Presidente, promulgo a seguinte . 

RESOLUÇÃO N• 3, DE 1988 
Autoriza a Prefeitura Municipal de Angélica, Estado do Mato Grosso do Sul, a contratar 

operação de crédito no valor correspondente, em cruzados, a 44.500,00 Obrigações do Tesouro 
Nacional- OTN. 

Art 1' É a Prefeitura Municipal de Angélica, Estado do Mato Grosso do Sul, nos termos do artigo 2• 
da Resolução n• 93, de 11 de outubro de 1976, alterada pela Resolução n• 140, de 5 de dezembro de 1985, ambas 
do Senado Federal, autorizada a contratar operação de crédito no valor correspondente, em cruzados, ·a 44.500,00 
Obrigações do Tesouro· Nacional- OTN, junto à Caixa Econômica Federal, esta 11a qualidade de gestora do Fundo. 
de Apoio ao Desenvolvimento Social - FAS, destinada à implantação de galerias pluviais, no Município. 

Art 29 ESta resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
Senado Federal, 12 de janeiro de 1988. -Senador Humberto Lucena, Presidente. 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do artigo 42, inciso VI, da Constituição, e eu, 
Humberto Lucena, Presidente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N• 4, DE 1988 
Autoriza a Prefeitura Municipal de Aracati, Estado do Ceará, a contratar operação 

de crédito no valor correspondente, em cruzados, a 80.000,00 Obrigações do Tesouro Nacional 
-OTN. 

Art 1' é a Prefeitura Municipal de Aracati, Estado do Ceará, nos termos do artigo 2• da Resolução n• 
93, de 11 de outubro de 1976, alterada pela Resolução n• 140, de 5 de dezembro de 1985, ambas do Senado 
Federal, autorizada a contratar operação de crédito no valor correspondente, em cruzados, a 80.000,00 Obrigações 
do Tesouro Nacional - OTN, junto ao Banco do Nordeste do Brasil S/A, este na qualidade de agente financeiro 
da operação, destinada à execução de projetas de infra-estrutura relacionados com obras de urbanização e construção 
de equipamentos comunitários diversos, no Município. 

Art 2• Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
Senado Federal, 12 de janeiro de 1988. -Senador Humberto Lucena, Presidente. 
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Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do artigo 42, inciso VI, da Constituição,~e eu Humberto 
Lucena, Presidente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N• 5, DE 1988 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Arari, Estado do Maranhão, a contratar operação 
de crédito no valor correspondente, em cruzados, a 6.666,40 Obrigações do Tesouro Nacional 
-OTN. 

Art. 1' É a Prefeitura Municipal de Arari, Estado do Maranhão, nos termos do artigo 2• da Resolução 
n' 93, de 11 de outubro de 1976, alterada pela Resolução n' 140, de 5 de dezembro de 1985, ambas do Senado 
Federal, autorizada a contratar operação de crédito, no valor correspondente, em cruzados, a 6.666,40 Obrigações 
do Tesouro Nacional - OTN, junto à Caixa Económica Federal, esta na qualidade de gestora do Fundo de Apoio 
ao Desenvolvimento Social - FAS, destinada à implantação de calçamento e construção de mercado público, no 
Município. 

Art. 2• Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
Senado Federal, 12 de janeiro de 1988. -Senador-Humberto Lucena, Presidente. 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do artigo 42, inciso VI, da Constituição, e eu, 
Humberto Lucena, Presidente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N• 6, DE 1988 

Autoriza a Prefeitura Municipal de CaroUna, Estado do Maranhão, a contratar operação 
de crédito no valor correspondente, em cruzados, a 19.533,08 Obrigações do Tesouro Nacional 
-OTN. 

Art. 1' É a Prefeitura Municipal de Carolina, Estado do Maranhão, nos termos do artigo 2• da Resolução 
n• 93, de 11 de outubro de 1976, alterada pela Resolução n• 140, de 5 de dezembro de 1985, ambas do Senado 
Federal, autorizada a êontratar operação de crédito no valor correspondente, em cruzados, a 19.533,08 Obrigações 
do Tesouro Nacional- OTN, junto à Caixa Ecoriômica Federal, esta na qualidade de gestOra do Fundo de Apoio 
ao Desenvolvimento Social - FAS, destinada à implantação de bloquetes e meios-fios, no Município. 

Art. 2• Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
Senado Federal, 12 de janeiro de 1988.- Senador Humberto Lucena, Presidente. 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do artigo 42, inciso VI, da Constituição, e eu, 
Humberto Lucena, Presidente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N• 7, DE 1988 
Autoriza a Prefeitura Municipal de Currais Novos, Estado do Rio Grande do Norte, 

a contratar operação de crédito no valor correspondente, em cruzados, a 48.113,70 Obrigações 
do Tesouro Nacional- OTN. 

Art. 1' É a Prefeitura Municipal de _Currais Novos, Estado do Rio Grande do Norte, nos termos do artigo 
2• da Resolução n• 93, de 11 de outubro de 1976, alterada pela Resolução n• 140, de 5 de dezembro de 1985, 
ambas do Senado Federal, autorizada a contratar operação de crédito no valor correspondente, em cruzados, a 
48.113,70 Obrigações do Tesouro Nacional- OTN, junto à Caixa Económica Federal, esta na qualidade de gestora 
do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Soda!- FAS, destinada à aquisição de equipamento para coleta e destinação 
final do lixo, implantação de aterro sanitário -e _construção de obras para apoio administrativo, no Município. 

Art. 2• ESta resolução entra em-Vigor na data de sua publicação. 
Senado Federai, 12 de janeiro de 1988. - Senador Humberto Lucena, Presidente. 
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Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do artigo 42, inciso VI, da Constituição, e eu, · 
Humberto Lucena, Presidente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N• 8, DE 1988 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Jatei, Estado do Mato Grosso do Sul, a contratar 
operação de crédito no valor correspondente, em cruzados, a 6.098,68 Obrigações do Tesouro 
Nacional - OTN. 

Art 1' É a Prefeitura Municipal de Jateí, I::stado do Mato Grosso do Sul, nos termos do artigo 2• da 
Resolução n• 93, de 11 de outubro de 1976, alterada pela Resolução n' 140, de 5 de·ctezembro de 1985, ambas 
do Senado Federal, autorizada a contratar operação de crédito no valor correspondente, em cruzados; a 6.098,68 
Obrigações do Tesouro Nacional- OTN, junto à Caixa Econômica Federal, esta na qualidade de gestora do Fundo 
de Apoio ao Desenvolvimento Social- FAS, destinada à aquisição de veículos pano transporte escolar, no Municipio. 

Art. 2• Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
Senado Federal, 12 de janeiro de -1!;)88. ·_Senador Humberto Lucena, Presidente. 

1 -ATA DA 4• SESSAO, EM 12 DE 
JANEIRO DE 1988 

1.1 -ABERTURA 

1.2 - EXPEDIENTE 

1.2.1 - Discursos do Expediente. 

SENADOR LOORNALBAPTlSTA-Lança 
menta do projeto Padre Ocero. 

SENADORAFONSOAR/NOS-Soberanià. 
da Assembléia Naciona1 Constituinte. 

SENADOR TEOTON/0 VILELA RLHO- . 
Morte do cartonista Henfll. 

1.2.2 - Leitura de projeto 

Projeto de Lei do Senado no 2, de 1988, 
de autoria do Senador Affonso Caniiwgo, que 
altera dispositivos da Lei n? 5.682, de 21 de 
julho de 1971 (Lei Orgânica dos Partidos Polí
ticos). 

1.2.3- Comunicação 

Do Senador Álvaro Pacheco, de que se au
sentará do País. 

1.3-ORDEM DO DIA 

Projeto de Lei da Câmara 11.9 58, de 1987 
(n9 241187, na Casa de origem), de iniciativa
do Senhor Presidente da República, que altera 
clispositivos da Lei n9 4.504, de 30 de" novem
bro de 1964 -Estatuto da Terra. Aprovado. 
Àsanção. " _ _ . 

Projeto de Resolução n'? 9, de 1988, qUe 
autoriza a Prefeitura Municipal de Mandirituba, 
Estado do Paraná, a contratar operaÇãO--Cie 
crédito no valor correspondente, em cruzados, 
a 25.375,93 ObrigciçOes do Tesouro Nacional 
- OTN. Aprovado. 

Redação fmal do Projeto de Resoluç.!lo n~ 
9/88. Aprovada. À promulgação -

Projeto de Resolução n'? 1 O, de 1988, que 
autoriza a Prefeitura Municipal de Montes Cla-

SUMÁRIO 

rOs, Estado de Minas GeraiS, a contratar opera
ção de crédito no valor correspondente, em 
cruzados, a 62.78!,95 Obrigações do T escuro 
Nacional - OTN. Aprovado. 

Projeto de- ResolUção n~ -15, de 1988, que 
autoriza a Prefeitura Municipal de SantO Antô
nio de Jesus, Estado da Bahia, a contratar 
operação de crédito no valor correspondente, 
em cruzados, a 252.849,57 Obrigações do Te-

- Redação fmal do Projeto de Resolução n9 souro Nacional - OTN. Aprovado. 
10/88. AproWda. À promulgação. Redação fmal do Projeto de Resolução n" 

Projeto de Resolução n'? II, de 1988, que 15/88. Aprovada. À promulgação. 
autoriza a Prefeitura Municipal de Montes Cla- Projeto de Resolução n" 16, de 1988, que 

- ros, Estado de Minas Gerats, a contratar opera- autoriza a Prefeitura Municipal de Pãlffieira, 
ção de· crédito no valor_ correspondente, em ---~do do Paraná, a contratar_operação de 
cruzados, a 15255,56 Obrigações do TeSouro áédito no valor correspondente, em cruzados, 
Nacional- OTN. Aprovado. a I 6.105,94 Obligações do TeSoUro Nacional 

Redação final do Projeto de Resolução n" - OTN. A)H'ovado. 
1_1/88~ APrOvada. À promulgação. Redação fmal dg Projeto de Res_olução n9 

Projeto de Resolução n? 12, de 1988, que 16/SS. Aprovada. À prOmulgação. 
autoriza a Prefeitura Municipal de Palmeira, -Projeto de Lei da Câmara fi'? 51, de 1987 
Estado do Paraná, a contratar operação de (n9 183/87, na Casa de origem), de iniciativa 
crédito no valor correspondente, em cruzados, do Senhor Presidente da República, que fixa 
a 9.965,32 Obrigações do Tesouro Nacional o efetivo da Polícia Militar do Território Federal 
- OTN. Aprovado. do Amapá e dá outras providências. Discus

são encemida, após parecer proferido pelo 
Redação final do Projeto de Resolução n? Senador Lowiyal Baptista devendo a votação 

12186: Aj)OOvada. À promulgação. ser feita na sessão seguinte. 

-Projeto de Resolução n9 13, de 1988, que Projeto de Lei da Câmara n9 57, de 1987 
autoriza a Prefeitura Municipal de Ponta Porá, _ Complementar (n? 10/87 __;: Coinplemen-
Estado do Mato Grosso do Sul, a contratar tar, na Casa de origem), que dispõe sobre 
operação de crédito no valor correspondente, aposentadoria voluntária, nas conclições que 
em cruzados', a 11.064,76 Obrigações do Te- especifica, aos servidores civis que trabalham 
SÇ>uro Nacional- OTN. Aprovado. em estabelecimentos industriais da União, 

Redação fmal do Projeto -de ResOluÇão n9 produtores de munições e explosivos. Dlscus-
13/88-. ~C?~da. À promulgação. são enceJTada, após parecer proferido pelo 

~nador Ronan Tito devendo a votação _ser 
Projeto_ de_ Resoluçâq n9 14, de 1988; que feita na sessãq seguinte. 

autoriza a Prefeitura Municipal de Primeira 
Cruz, Estado_ do Maranhão, a contratar opera
ção de crédito n~ valor correspondente, em 
cruzados; a 42293,23 Obrigações dor escuro 
Nacional - OTN. Aprovado. 

RedaÇOO-- tiiial do Projeto de Resolução n? 
14!88. Aprovada. À promulgação. 

1.3.1-Dlscursõs após a Ordem do Dia 

SENADOR ÁLVARO PACHECO'- Transcri
çãO nos Anais do Senado da carta do Sr. 
Camülo Calazans aos funcioná('!os do Banco 
do Brasil. 
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1.3.2- ComunicaçõeS da Presidência 
~Término do prazo para apresentaÇ-ão de 

emendas aos Projetes de Resolução n<:>~ __ 442 
e 443, de 1987. 

- Convocação -_de sessão extraordinária a 
realizar-se amanhã, às 14 horas e 30 minutos, 
com Ordem do Dia que designa. 

1.4 - ENCERRAMENTO 
2 - CONSELHO DE SCPERVISÃO 

DOPRODASEN 
--Ata da 81• Rewlião 
3 -ATO DO PRESIDENTE DO SENA· 

DO FEDERAL 
- N• 263, de 1987 

4-MESA DIRETORA 

5.,- LIDERES E VICE·LIDERES DE 
PARTIDOS 

6- COMPOSIÇ~O DE COMISSÕES 
PERMAI'IEI'ITES 

Ata da 4" Sessão, em 12 de janeiro de 1988 
1 ª Sessão Legislativa Extraordinária, da 48• Legislatura 

-EXTRAORDINÁRIA-
Presidência dos Srs.: Humberto Lucena e Dirceu Carneiro 

ÀS 1 O HORAS, ACHA/11-SE PRESÊf'ITES OS 
SRS. SENADORES, -

Mário Maia - Nabor Júnfor - Odacir Soares 
-R anal do Aragão -O lavo Pires -~cão Mene
zes -·Jarbas Passarinho -Alexandre Costa -
Edi.son Lobão -João Lobo- Chagas Rodrigues 
-Alvaro Pacheco-Virgílio Távora -Cid Sabóia 
de Carvalho- Mauro Benevides- Carlos Alberto 
-José Agripino - Lavoisier Maia - Marcondes 
Gade1ha - Humberto Lucena - Marco Maciel 
-AntorUo Fanas- Mansueto de Lavor- Gui~ 
lherme Palmeira- Divaldo Suruagy-Teotonio 
Vilela Filho --Albano Franco- Francisco Ro
llemberg - Lourival Baptista - Ru:Y Bacelar -
José lgnácio Ferreira - Gerson Catnata -.João 
Calmon - Afonso Arinos - Italnar Franco -
Alfredo Campos- Ronan Tito- Fernando Hen~ 
rique Cardoso - Mário Covas - Iram Saraiva' 
- frapuan Costa Júnior - Pompeu de Sousa 
- Maurício Correa - Meira Filho - Roberto 
Canlpos- Louremberg Nunes Rocha- Mendes 
Canale - Rachid Saldanha Derzi - Wilson Mar
tins- Affonso CamargO -JoSé Rfcha- Jorge 
Bomhausen- Dirceu Carneiro- Carlos Chiarem 
-José Paulo Bisai-José Fogaça. 

1.1-ABERTURA 
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -

A lista de presença acusa o comparecimento de 
55 Srs. Senadores. Havendo núnlero regimental, 
declaro aberta a sessão. 

Sob a prOteção de Deus iniciamos nossos tra
balhos. 

Passamos à 

HORA DO EXPEDIENTE 

Não há expediente a ser lido. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -
Há oradores inscritos. 

Concedo a palavra ao nobre Senador Lourival 
Baptista. 

O SR. LO<IRIVAL BAP11STA (PFL- SE. 
Pronuncia o seguinte discurso.) -Sr. P.i'esldente, 
SrS. Senadores: 

Depois de 14 dias no Maranhão, entre a cidade 
de São Luís e a ilha de CurupU, a 30 quilómetros 

da costa - r~fúgio no qual teve oportunidade 
de repOusar, recuperar as energias em companhia 
da família -, o Presidente José Samey viaJou. 
com destino ao_ Estado de Sergipe, na segun
da-feira, dia 4 de janeiro de I 988, desembarcando 
em Aracaju, acompanhado de Dona Marly Sarney, 
dos Ministros Rubem Bayma Denys, Prisco Viana, 
Hugo Napoleão, do Governador Epitácio Cafe
teira, e de várias personalidades. 

Tive a satisfação de integrar a Comitiva do Che
fe da Nação e acompanhá-lo desde São Luis do 
Maran_hao, ao Município de Simão Dias, em Ser~ 
gipe, 
__ Vale a pena registrar qt:ie o Presidente José 
Sarney se descolocOu para Simão Dis - onde 

_ Ia~~ou _oficialmente_ o_ Projeto Padre Ocero -, 
levando em sua comitiva, além do Governador 
de_Sergipe, Antônio Carlos Valadares; 05 Ministros 
João Alves Filho e Antônio Carlos Magalhães; o5 
Governadores Newton Cardoso, de Minas GeraiS; 
Tarcfsio Burity, da Paraiba; Geraldo Melo, do Rio 
Grande do Norte; os representantes dos GovernaM 
dores de Pernambuco, da Bahia; o Vice-Gover~ 
nadar Moacir Andrade, de Alagoas, e o Vice-Go
vernador de Sergipe, Benedito de Figueiredo; o 
Presidente da Assembléia Legislativa do Estaáo 
de Sergipe, Deputado Guida Azevedo; o Presi
dente do Tribunal de Justiça do Estado, Desem
bargador Antônio Machado, o Prefeito de Aracaju, 
-Jackson Barreto Lima, os Deputados Federais de 
Befgípe, Oeõnâncio FonSeca,-João Machado Ro
Iembert;rMendonça, Manoel Messias Goes e José_ 
·oue!ioz, assim ""'COmo vários DeputadOs Federais 
de outros Estados, que (oiari1 ã Sergipe prestigiar 
ó lançamento do Projeto. 

O (júe deSejo registrar nos Anais do Senado 
e nos limites deste conciso pronunciamento, são 
algumas sucintas consideraçõ_es à margem de 
uma das mais importantes viagens do Chefe da 
Nação ao Nordeste. . . 
·-Ainda emocionado-peJas homenagens que lhe 

·foram tributadas no seu Estado, o Presidente José 
Sarney_foi_fecebido com-o me_srno carin~o e entu
siasmO ··em Simão Dias, a f 00 qUilómetros de 
Aracaju. 
- Essas manifestações _o·correram em todo o per
curso da viagem do _Presidente em meu Estado, 
especia.Jn:tente nas _áreas mais assoladas pelas se-
cas periódicas.- - - -

Em Simão Dias, perante mais de -15 mil sergi
panos, o Presidente lançou o Projeto Padre Cícero, 
elaborado pelo Ministério do Interior, por iniciativa 
do ex-Goverriador, .O ilustre Ministro João Alves 
Fiiho, 

O PrOjeto Pa~~e Cce,ro. Oficialm~nte Jailç-ado 
pelo Chefe da Nação em Simão Dias, no dia 4 
de jarleiro passado, tem como finalidade básica 
oferecer ao se~ejo melhores condições de con~ 
vivência com ãs estiagens períodicas que assolam 
a região nordestina 

Nos empreendimentos e obras do Projeto Pa· 
dre Cicero, serão empregados 961 milhões de 
dólares, com a patticipação do Banco Mundial, 
grãças ao- trabalho do Ministro João Alves Filho, 
Ministério do Interior e Governo do Estado, viSan
do atender nove estados nordestinos e ao norte 
de Minas Gerais, beneficiando 250 mil proprie~ 
dades, em 3"0 mil cOmunidades rurais; construirá 
270 mil cisternas comunitárias e individuais; abri· 
rá25 mil poços, I5 mil tubulares e I O mil amazo
nàs; quatro mil quilômetros de adutoras, 650 açu
des comunitãrios, cinco mil casas de farinha, cin
co mil lavanderias comunitárias com banheiro, 
reflorestamento em 125 mil hectares com planta
ção--de algaroba e distribuição de 220 mil -cabeças 
de ovinos e caprinos a pequenos· ptoptiefãrios 
rurais. _ -

Com o Projeto Padre Crcero o Ministro-dO -Inte
rior, João Alves Filho, demonstrou perante a Na· 
ção, a sua extraordinária comPetência e ação, 
condE;msando nos parâmetroS do Projeto Padre 
Ocero um elenco de providências concretas, ade~ 
quadas às realidades do Nordeste, através das 
quais estar-se-á defmitívamente_ erradicando o 
êxodo rural, beneficiando, direta e imediatamente, 
cerca de I 2 milhões de brasileiros que constituem 
as camadas mais vulneráveis e carentes da popu
lação brasileira. 

___ O Projeto Padre Ocero- conforme resumiu 
o Presidente José SameY no emocionante discur~ 
so que proferiu a respeito - significa um investi~ 
m~to global de GS$ 95 I milhões, que deverão 
melhorar as condições de vida de 1,9 milhões 
de famílias, cerca de I2 -milhões de pessoas nas 
zonas mais áridas do Polígono das Secas. 

Af1rmou o Chefe da Nação que o Projeto Padre 
Qcero atenderá aos apelos e necessidades funda· 
mentais das áreas mais carentes e desassistidas 
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db Brasil, onde dezenas de milhares de retirantes, 
fugindo às calamidades das se_cas periódicas, da 
fome, das doenças e da pobreza absoluta, erni
gram para a periferia das metrópoles e principais 
cidades, já congestionadas e saturadas d~ proble
mas gravíssimos, contribuindo para inviabilizar o 
desenvolvimento urbano, gerando perigosas ten
sões s6ciais, motivos pelos quais o Governo Fede
ral não poderia omitir-se Ou ignOrar esse imenso 
desafio que, além de perturbar a tranqüilidade 
e a segurança de toda a Naç~o, provÇicaria con
flitos geradores de um panorama de caos e deses
tabilização, ameaçando, inclusive, a unidade na
cional. 

Segundo asseverou o Presidente José- Samey 
no seu primoroso e histórico discurso, trata-Se 
de um "projeto de pés no chão", realistaeobjetivo, 
que deverá acelerar o processo de desenvolvi
mento global de todo o Nordeste, incrementando 
a produção agropecuária, melhorando as condi
ções de alimentação e saúde das populações ca
rentes, gerando empregos e um vasto mercado 
consumidor da produção industrial da região nor
destina e do País. 

Mas, advertiu o Chefe da- Nação, urge evitar, 
a qualquer preço, a nefasta e insidiosa atuação 
dos demagogos, agiotas e especuladores que tra
mam contra o Governo e- o povo brasileiro, no 
intuito subalterno e mesquinho-de manter privilé-
gios ultrapassados e antinadonais; auferir lucros 
cada vez maiores, através de especulações e gol
pes de toda ordem, e desestabilizar a normalidade 
institudonal da Nação, que precisa de paz, traba~ 
lho e justiça social. 

O discurso Pronunciado pelo Presidente José 
Sarney é um documento de transcendental im
portância e oportunidade, que requeiro seja incor
porado ao texto- destas minhas considerações co-
mo -uma eloqüente e imperecível mensagem diii
gida à Nação brasileira nesta fase decisiva dos 
seus destinos. 

Por ocasião do lançamento do Projeto Padre 
acero; em Simão Dias, foram proferidos 4 diScur
sos; respectivamente, pelo Prefeito do Município, 
Manoel Ferreira de Matos; Ministro do Interior, 
João Alves Filho; GOvernador Antõ[!IÕ Carlos Va
ladares e pelo Presidente José Samey, que enahe
ceu o trabalho realizado pelo Prefeito Manoel Fer
reira de Matos, pelo GOvernador Antônio Carlos 
Valadares e pelo MinistroJoão Alves Filho, à frente 
do Ministério do Interior. 

Compareceram, também, além dos 7 4-Prefei
tos do Estado de SEirgipe, 40 Prefeitos da Bahía 
e um expressivo número de lideranças políticas, 
empresariais e culturais. _ 

Como se vê, prestigiado e calorOsamente 
aplaudido pelo povo, o Presidente José Samey, 
emocionado, tranqüilo e feliz, verificou, pessoal~ 
mente, o carinho, a admiração e o profundo res
peito que os nordestinos lhe manifestaram, senti~ 
mentos idênticos aos dos demais brasileiros em 
todas as Regiões do País. 

Ao enalte~er a patriótica decisão do Presidente 
Jos_ê_Sarney pelos imensos serviços prestados ao 
Nordeste e ao País, através_ do projeto Padre Qce; 
ro, felicito as personalidades que o acompanha
ram e congratulo-me especialmente com as po
pulações nordestinas, que jamais o esquecerão, 
pelo muito que fez e está fazendo pela Região 

.... e pelo Brasil. (Muito bem! Palmas.) 
I 
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DOCUMENTO A QUE SE R~IJSR. ~ 
L{){]RfVAL BAP71STA EM SEU DJSC(JRSG 

- O Estado de S. Paulo 

Terç:a-feira~5 de janeiro de 1988 

Esta é a íntegra do diScurso do Presidente José 
Samey: 

"É com grande emoção, com redobrada a1e
gria, que mais uma vez visito o meu querido Nor
deste. COmO-disse o Ministro João Alves, só no 
Nordeste poderia acontecer que ele, um filho de 
canoeiro, Vala dares, um mho de plantador de _al
godão, e Samey, um filho de uma retirante de 
Torrentes, em Pernambuco, que foi para o Mara
nhão; poderiam apresentar-se neste pa1anque co
mo governador, como Ministro e como Presidente 
da República. 

O Nordeste é sempre, para mim, uma motiva
ção constante e uma fidelidade que não se pode 
acabar, porque aqui estão plantadas as minhas 
raízes mais definitivas, que são aquelas raízes que 
quando se abre os olhOs se vê a terra e o sol 
onde nasceu e onde está vinculado o seu destino. 
-Aqui estou, nesta terra de Sergipe, um grande 

Estado num pequeno território, terra que tem da
do grandes hOJY!.e~lÕ. ao nosso País, grandes inteli
gênç:ias, homens Q_efinitivos na história do nosso 
pensamento, como Tobias Barreto, como Sílvio 
Romero, como Gilberto Amado, e como tantos 
outros. Sergipe, que pode ser apresentado ao Bra
sil como modelo de um povo que luta com c:lificul
dades, mas que tem a coragem de trabalhar e 
vencer as dificuldades, construindo um grande 
futuro. 

Aqui estou para lançar o Projeto Padre Ocero. 
Quando o Ministro João Alves me trouxe o arca
boUço de um projeto· que nós desejávamos ·como 
mais um instrum~ritO à disposiÇão do Nordeste, 
para lutar em favor dos pequenos, ele me deu 
o nome de Vida Nova. E eu lhe disse: "Não, Minis
tro, nós vamos colocar o nome do Padre Ccero". 
"Por que Padre .OcerQ num projeto de adminis
tração?". Eu disse: "Porque o Padre Cícero era 
um homem que no Nordeste, nos seus cooselhos 
e nas Sl,la_s profecias, aconselhava aquilo que era 
possível fazer e não aquilo que não era possível 
fazer. Ele aconselhava as coisas pequenas e as 
coisas-§ilinples. Por isso, se o projeto é desti!:lado 
aOS pec:iuCnos, tem que ter o nome do Padre Cce
ro, que via os pequenos. 

Portanto, esse projeto visa a atender cerca de 
i2ffii!hões de norç:iestinos. E ç-omo não quero 
Ciue a r:ninha memória S_eja traída pelos números, 
eu vou dizer o que ele representa: 270 mil cister
nas indivi9uais em pequenas propriedades de até 
50 hectares, porque nós sabemos que no NorM 
deste 75% da produção é oriunda de proprie
dades de até ·so hectares; nós vamos fazer 25 
mil poços, sendo 15 mil tubulares e 1 O mil poços 
amazonas- onde não tiver água nós vamos _b!.l!:!
car água de onde ela puder vir e faremos 4 mil 
quilómetros de adutoras. Vamos fazer açudes co~ 
munftários com capacidade- entre 50 mil e 150 
mil metros cúbicos. Vamos fazer 5 mil unidades 
de casas de microempresas, eritre elas casas de 
farinha. Vamos fazer plantei para as pequenas pro
priedades e_ animais de pequeno porte. Vamos 
reflorestar "125 mil hectares com a1garoba. Vamos 
fazer lavanderias comunitárias, cerca de 5 mil uni
dad~. Vamos gastar um bilhão de dólares, vamos 

Janeiro de 1988 

beneficiar cerca de 2 milhões de fumíl_ias e uma 
população de 11.860.000 nordestinos. Vamos be
neficiar cerca de 30 mil pequenas comunidades, 
isto_ é, povoados, e beneficiar 250 rilil proprie
dades. 

O que nós desejamos com esse projeto é fazer 
uma coisa simples, é fazer com que o homem 
do Nordeste tenha condições de sobreviver à se
ca, tenha condições de ser atendido nas coisas 
mais elementares de que ele precisa para que 
possa resistir à estiagem. Não é um projeto que 
tenha uma --visão grandiosa para não ser feito, 
mas ê um projeto com os pés no chão, para 
realizar aquilo que pode ser feito. Eu agora olhei 
no caminho do Cumbre. Várias propriedades à 
margem da estrada já com as cisternas cons
truídas. Já olhamos o primeiro conjunto didátiço: 
do poço tubular, 'da cisterna, da casa de farinha, 
dos animais de pequeno porte. E assim nós va
mos ver dentro de alguns anos nenhwna pequena 
propriedade do Nordeste sem ter a sua própria 
condiçáo de acumulação dágua. Esses projétos 
sociais, _que estou lançando no governo, são pro--· 
jetos que atingem grandes áreas da população, 
mas atingem a população mais pobre. Por isso 
não têm a visibilidade das manchetes diárias. Mas 
eles vão penetrando, vão ajudando, vão melho-
rando a vida daqueles que mais precisam. Daí 
a minha luta de ''tudo pelo socia1". O projetá da 
distribuição das cestas alimentares, o projeto de 
distnbuição de leite, o projeto das creches, o pro
jeto da melhoria assistencial, o projeto de assis
tência à gestante, os projetas desenvoMdos pela 
Pronav, os projetas desenvolvidos como o do 
Bom Menino, e agora, aqui no Nordeste, o Projeto 
São Vicente, o PAP, que ê o Projeto Nordestâo, 
e agora, o Projeto Padre Cícero. Nenhum presiM 
dente que vier depois de mim terá a coragem 
de parar um projeto desses. 

Pela primeira vez no Brasil se olha pelo social, 
se olha para aqueles que não têm defensores, 
aqueles que não têm lobby junto ao gov~mo, 
aqueles que são esquecidos nas decisóes, mas 
que são alvo dos projetas sociais que estão ~er"!:~O 
desenvolvidos e que vão continuar tempo a tem
po, e eu tenho- certeza de que eles vão a~gir 
no futuro o seu objetivo de resgatar a dívida soc:ia1, 
e terei a felicidade de lembrar que eles foram 
começados no governo de um Presidente nordes
tino, José Sarney. 

Nordeste: eu preciso ainda que o Brasil tenha 
uma consciência de que o problema fundamental 
deste País ainda continua sendo o problema nor
destino. O Brasil ainda não tem uma consciência 
mais profunda desse problema. Eu possó cüzer 
isso e tive o testemunho, há pouco tempo, como -
não há consciência dos problemas do Nordeste 
e do que é o Nordeste. A burocracia, este monstro 
que o Brasil tem, funciona independente da venta~ 
de dos governantes. Ela tem uma mobilidade pró
pria. EJa tem os seus próprios tentáculos. 

Ontem me levaram um projeto para que eu 
tivesse que redUzir despesas. Pois bem, dentro 
desse projeto, o que era metade dele? Fechar 
a Companhia de Tubulação do Nordeste, rechar 
a Companhia de Colonização do .Nordeste! fechar 
a Companhia de Artesanato do Nordeste, que aju
da os pequenos artesãos, o que não custa nada 
para o Brasil. Fechar o Departamento Nacional 
de Obras e Saneamento, _que é um 6rg~o que 
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há 78 anos cuida da açudagem da .seca na região 
toda do Nordeste. Acabar com os incentivos do 
DNOCS. Acabar com os incentivos da Sudene 
e da Sudam. Tirar os incentiVos do Banco do 
Nordeste e do Banco da Amazônia. E se nãO 
tivesse um presidente do Nordeste na Presidência 
da República, isto teria sido feito. 

Portanto, é preciso que no Brasil, e eu como 
Presidente da República proclamo isso, tenhamos 
uma consciência mais profunda do que ê este 
sofrido Nordeste, este grande Nordeste. Este 
grande povo que tem dado ao Brasil mão-de_
obra, inteligência, riqueza, e que tem o problema 
periódico das secas, que como já foi dito aqui, 
e eu tenho repetido sempre isso algumas vezes, 
não é um fenômeno climático; a seca é um fenô-
meno sociológico, porque no Saara não chove 
porque não tem gente, e ela não significa nada. 
Aqui é porque tem o homem, e como nós temos 
que conviver com a seca, devemos dar ao nosso 
homem condições dele ficar focado ao nosso solo 
sem ter de abandoná~lo para ir sofrer nas grandes 
.:idades, que hoje sofrem de uma inchação que 
é um dos piores problemas que o Brasil tem. 
Sofrem as grandes ddaâes, sofrem os homens 
que daqui saem. Por isso o nosso _desejo de esta~ 
belecer programas simples que possam ftxar o 
homem do Nordeste ao seu próprio solo. 

Escolhi Simão Dias, em Sergipe, porque era 
a terra do Ministro João Alves, este Ministro que 
fez um grande governo, que tem os pés no chão, 
que conhece os problemas do Nordeste e tamM 
bém conhece os problemas do Brasil. E em segui~ 
da escolhi Simão Dias porque é terra do nosso 
goverp.ador V aJa dares, e, ao mesmo tempo, é uma 
ddade representativa desse a1to sertão, daquilo 
que é a região semi~árida, e daquilo que é o traba~ 
lho do nosso povo para transformá-la, a cada 
dia, numa fonte de vida. E, portanto, nós estamos 
aqui em Simão Dias lançando para O Brasif esie 
grande projeto que vai continuar a ír por muito 
e muito tempo. 

Mas não é também, por parte do presidente, 
senão a manifestação daquilo que ele tem procu
rado fazer. Eu tenho procurado valorizar o interior 
do Brasil, muitas vezes esquecido._ Eu tenho ido 
a cidades e regiões onde_ nenhum outro Presi~ 
dente da República pensou ir. Se fa1armos no 
Paraná, eu fui adiante de Londrina, um pequeno 
vilarejo, para Já inaugurar uma Unha de energia 
rural. Se fa1armos em São PauJo, eu fui a Lençóis, 
com .Origenes Lessa, Ja na inauguração da sua 
biblioteca. Eu fui a Morungaba~ úma Pe<Juena ci~ 
dade. para lá inaugurarmos, com o Ministro Antô
nio Carlos, ·uma grande estação de rastreainento 
de satélites, que duplicou a cap-acidade do Brasil· 
em matéría de DDD, e, ao mesmo tempô, de 
lá nós falamos com São Gabriel da Cachoeira, 
lá no Alto Amazonas, nas nossas fronteiras, pe
quena cidade perdida na selva, onde eu estive, 
onde também fui visitar o povo da Amazônia. Esti~ 
ve em Vila Bitencourt. dormindo às margens da 
nossa fronteira com a Colômbia. Estive em Oiapo
que, em Qevelândia, estive em Juazeiro, em Pe
trolina, estive em Sobradinho, estive em Pau dos 
FeiToS, no Rio Grande do Norte, na Chapada do 
Apodi. Estive na Paraíba, no Brejo das Freiras 
e no Açude do Arroz. 

Erifun~ eu não-~ vou relatar, mas tenho procu~ 
rado, como tamb~m fiz em Goiás, no interior de 
GoiáS. vak:xi@r d interior, viSitando os hoinenS 

do interior, também para que eles possam divicür 
com o Presidente da República as suas responsa~ 
bilidades em relação ao nosso País. 

Este povo sofredor do Brasil, do Nordeste, que 
terri, ãlém da seca aqui no Nordeste, três outros 
problemas mais graves do que a seca, que são 
o demagogo, o a:Qita.dor e o especulador. O dema~ 
gago, que vem pregar soluções fáCeis pcjra pro
blemas diffc_els, vem dizer_ que tuc;lo é possível 
do dia para a noite ser resolvido. O agitador, que 
vem inocular o 6dio, a revolta em cada um de 
vocês_ com o coração já so(ddo, para que vocês 
passem a vida amargurados, porque não há nada 
pior para o homem do que o ressentimento. E 
·o especulador, aquele que, vendo as dificuldades 
do Br'!sil, econômicas, procuram explorar todo 
.:J mundo e explorar os mais pobres. 

Pois bem, nós temos enfrentado tudo isso, te
mos enfrentado e lutado, vamos·continuar enfren~ 
tando e o Brasil vai vencer. Este é um País em 
que ninguém pode temer o_ futuro. Portanto, eu 
posso, aqui em Simão Dias, depois de louvar e 
agradecer ao nosso governador Va1adares o traba~ 
lho que ele yem fazendo, dizer que eu continuarei 
a ajudá~Jo. Vamos fazer o porto que nós começa~ 
mos. Vamos continuar para que ele possa resolver 
os problemas de saúde. Se no ano passado ele 
recebeu um bilhão e trezentos, esse ano ele vai 
receber o dobro para empregar na saúde do povo 
de Sergipe. Vamos iniciar e des.envolver o Progra
ma Padre Cícero aqui das conlunidades rurais. 
Mas, intercalando esses agradecimentos ao nosso 
góvemadoi, eu quero dizer aqui, no princípio des
te ano, que nós, brasileiros, vamos começar este 
ano de 88 olhando o Brasil com fé, com espe
rança e com certeza, porque este é um Pais que 
não tem _medo do futuro. Este é um País que 
tem um grande futuro. Este é um País que não 
pod~ _ ~~t_ na mão nem dos demagogos, nem 
dos agiotas, nem dos especuladores. Este é um 
País que resiste, tem resistido a tudo, que vai conti~ 
nuar a sua gt'ãnde caminhada para ser um dos 
grandes países do mundo. Ele não vai se truncar 
nos caminhos tortuosos da História. Ele vai realM 
mente ocupar o seu lugar. Quem não for otimista 
não Ouça os meus programas ilo rádio, nem as 
minhas pa1avras na televisão, nem as minhas falas 
nas pra.ças públicas, porque eu sou um brasileiro 
que acredita no Brasil. -

A crise econômica, que não é nossa, é do ffiufi:. 
do inteiro, no ano passado aba1ou até as bolsas 
de valores, que eram inexpugnáveis_ montanhas 
de resistência, de Nova Iorque, de Tóquio, de LonM 
dres, de _Paris, que varreu o mundq inteiro. Pçis 
-ela aquf n-0 Brasil não foi capaz de fazer com 
que entrássemos na recessão. Continuamos cres
cendo. O Brasil cresceu no ano passado. Conti
nuamos a aumentar o número de empregos e 
lutar contra uma orquestrada onda que cria uma 
mensagem pessimista no Brasil, que é liJY?.8 ma
neira política de criar o povo uma descrença no 
País, para poder tentar ocupar exclusivamente o 
poder por interesse, que não são os interesses 
do povo brasileiro. 

Pois bem, nós terminamos o ano, que não foi 
um ano bom, com a maior safra agrícola da Histó
ria do Brasil: 65 milhões de_ toneladas. E este 
ano nós vamos produ* mais a despeito desses 
pessimistas, a despeito dessas vozes que querem 
que o Brasil pare para que eles caminhem, eles 
avancem, porque querem avançar sobre o terreno 
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das nossas diflcuJdades, das nossas desesperan
ças, dos nossos sacrificios. Portanto, esta é a men~ 
sagem que eu podia deixar nesta noite ao povo 
de Simão Dias, ao povo brasileiro, ao povo nor
destino. É- a mensagem de confiança. Não é o 
Presidente que faz o País, Quem faz o País é o 
seu povo. Portanto não é o Presidente que faz 
o Brasil, _quem faz o Brasil é o povo brasileiro. 

E, para terminar, eu peço a Santana, padroeira 
da terra, que, como ela ensinou Nossa Senhora, 
ela ensine o povo brasileiro a vencer o pessimismo 
e implantar a certeza e a esperança ao seu cora
ção. 
- Muito obrigado." 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -
ConCedo 21: palavra ao nobre Senador Afonso Ari~ 
nos. 

O SR. AFONSO ARII'IOS (PFL- RJ: Pro
nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, 
Srs. Senadores: -

Inicialmente saódo o eminente Senador Lou~ 
rival Baptista pelo discurso que S. Ex'" acaba de 
fazer e afirmar que tenho o maior empenho, a 
maior satisfação, na medida das possibilidades 
de um Senador de um Estado do Sul; acompa
nhar o desenvolvimento do Projeto Padre acero, 
no Nordeste._ 

Sr. Presldente, Srs. Senadores, às vésperas d_e 
importantes votaÇões na Assembléia Constituinte, 
notadamente aquelas que dizem respeho à dura~ 
ção do mandato do Presidente da República e 
à adoção do sistema parlamentar de governo, 
considerei que não seria inoportuno apresentar 
à Nação, desta a1ta tribuna do Senado, a1gumas 
reflexões sobre a natureza do mandato constiM 
tuinte, sobre o caráter juridicamente ilimitado dos 
seus poderes e, portanto, sobre a precariedade 
das afirmativas que tendem a negar~lhe a sobe
rania const1tuc:lona1, em decorrência do fato de 
não ser a atual Constituinte originária, mas deri
vada de lei constitucional anterior. 

Tem sido representante conspícuo dessas teses 
o ilustre Dr. SauJo Ramos, ConsultorMGeral daRe
pública, figura brilhante das nossas letras juridi~ 
cas, meu ex~Colega na Comissão de Estudos 
Constitucionais, criada Pelo saudoso Presidente 
Tancredo Neves e confirmad~- pelo ilustre Presi~ 
dente José Samey. Não desejo polemizar com 
o Dr. Saulo Ramos, a quem voto sincera estima . 
e destacado apreço, mas, sim, colocar perante 
a Constituinte, a partir da tribuna do Senado, a 
contestação às_ teses limitativas do Poder Consti~ 
tuinte, a nosso ver insustentáveis, tanto na teoria 
do Estado quanto no Direito Constitucional. 

A conceituação do caráter soberano_ do Poder 
Constituinte é assuntO exuberantemente estuda~ 
do peloS maiores mestres desde que ela apareceu 
historicamente_ na Convenção de Filadélfia de 
1787, que Criou o chamado "milagre americano," 
que é a Constituição dos Estados Unidos, cujo 
bicentenário foi festejado por todo Mundo, nos 
departamentos das Oências SoõaJs em geral. 

O problema da soberania da Constituinte, em 
face da existência de constituições já adotadas 
por vários do-s treze Estados confederados da 
União norte-americana, foi o maior obstáculo cria
do à supremacia da União sobre os Estados e, 
portanto, a soberania da Constituinte em relação 
à chamada soberania dos Estados, Aquele grupo 



60 Quarta-feira 13 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção ll) 

de dnqüenta e cinco homens, entre os quais dois 
terços eram juristas, trabalhou em segredo na 
confecção do documento que, atê hoje, em per~ 
manente evolução judicia1 interpretativa. criou o 
mais poderoso Estado da História modema. E 
aquele grupo nem sequer podia-se reclamar a 
origem representativa, visto que havia sido incfica
do pelo frouxo Congresso da Confederação~ que 
o precedera, a partir da Independência. Foi a dog .. 
mâtica federativa que, com o tempo, estabeleçeu 
a superioridade entre a soberania da União e a 
autonomia dos Estados, decorrente da soberania 
da Constituinte. 

Hoje, porém, o problema da soberania das ~ 
sembléias Constituintes se encontra amplamente 
estudado pelos mais respeitados autores, de for
ma a não deixar nenhuma dúvida sobre os ele
mentos contidos no conceito, sobre as suas ra
zões justificativas e sobre sua adequaç8o ao prO:. 
cesso governativo de qualquer Estado organizado 
democraticamente, Esta- situação de plena segu
rança e unânime apoio, encontrada, tanto no Di
reito Constitucional quantO na Teoria do Estado, 
'foí-se depurando e fortalecendo cientificamente, 
nas várias formas e nos vários regimes contidos 
no quadro-geral das democracias modernas, nas 
quais a nossa Assembléia ConstitUinte brasileira 
ocupa espaço destacado na esperança nacionaJ 
e na atenção internacional. As dúvidas agora sus
citadas não são jurídicas. São exclusivamente de 
caráter político e vísarn, realmente, à manutenção 
de um sistema de poder existente, e nunca à cria
ção de um futuro sistema de poder adequado 
ao Brasil. Não são, tampouco, novas as alegações 
de que se tomou brilhante porta-voz o ilustre Dr. 
Saulo Ramos. o 

Há mais de um século, no ano 1871, quando 
a França de Napoleão Di jazia invadida e derrotada 
pela Alemanha de Bismarck, e que Paris era envol
vida pelo drama sangrento da Comuna, a FranÇa 
elegeu a Assembléia Nacional republicana, que 
se reuniu na cidade de Bordeaux. Pretendeu-se, 
dentro desta Assembléia, negar-se o seu poder 
soberano constituinte, sob pretexto de que ela 
se destina somente a firmar a paz com a Alema
nha, mas a própria Assembléia Nacional reagiu, 
com a aprovação da lei de 31 de agosto de 1871, 
que dizia: 

"A Assembléia Nacional, considerando 
que tem o direito de usar o Poder Consti
tuinte, atributo essencial da soberania, de que 
ela se acha investida ... " 
'A Assembléia Constituinte francesa só con
seguiu terminar o seu trabalho em 1875. Ela 
levou cinco anos, por causa da perturbação 
que se apresentou em toda a Europa, inclu-
sive na França. -- - -----

A lei de 15 de março de 1873, da mesma 
Assembléia Nacional de Bordeaux, reiterava: 

"A Assembléia Nacional, reservando, 
na sua integridade, o Poder Constituinte que 
lhe perten<:e (1) .. .'" 

Coiti.o é sabido, foi esta Assembléia Nacional 
que terminou por votar, em 1875, as três leis 
constitucionais que formariam a gloriosa Cosnti
tuição parlamentarista da Terceira República fran
cesa, a quaJ durou até_ a vitória contra Hitler, na 
Segunda Guerra Mandial. 

O caráter soberano da Constituinte se impõe, 
no Direito Constitucional democrático, às próprias 

determinações dos textos constitucionais anterio
res. No Brasil, por exemplo, é da tradtção republi
cana estabelecer-se no texto da Constituição o 
princípio de que ela não pode ser emendada nos 
pOntos referentes à Federação e à República. 

Examinando a matéria, juridicamente e não his-
toricamente, outro eminente professor francês, 
Julien Laferriére, escreve o seguinte: 

"Do ponto de vista jurídico o processo que 
consiste em declarar a imutabilidade de uma 
parte da Constituiçâ.O não tem valor. O Poder 
Constituinte cjUe se exerce em certo momen
to não é superior ao Poder Cõnstituinte que 
se exercerá no futuro e não pode pretender 
restringi8 1o, ainda que em p·onto determina~ 
do. As disposições desse gênero são simples 
votos de manifestações políticas, mas não 
têm nenhum valor juridico, nenhuma força 
obrigatória parei os constituintes futuros" (Ju~ 
lien Laferriére, Droit Constitutionnel}." 

Estã:S- .ifii'nlã:tivas dO conceituado professor 
francês mostram a inanidade das tentativas de 
cerceamentos implícitos, derivados, para o Poder 
Constituinte, qUando ele af11ma. e com razão, que 
meSmo aS proibições explícitas não podem tolher 
nem diminuir a soberania do Poder Constituinte. 
Se formos considerar o assunto do ponto de vista 
mais amplo da influência do fator político na ela
boração juódica da Constituição, temos excelente 
observação r:'-0 D~ito Italiano. 

Com efeito, Q professor Emílio Carosa, no seu 
trabalho 11 Fattore Político e Ia Constituzione, in
cluído na obra coletiva Studi in Onore de Oreste 
Ranelletti (homenagem ao grande Mestre italia
no _1 e~_creve: 

"Não se pode nem se deve sustentar que 
o intérprete do direito possa ignorar e excluir 
os fundamentos históricos, sociológicos e 
políticos dos fenômenos que se dispõe a es
tudar. Esta posição do intérprete do direito 
seria dificílima de ser sustentada em momen
tos históricos particulares, especialmente 
quando o fato r político domina, pela sua novi
dade e pela sua urgência, o porvir histórico 
do Estado.'" 

A parte qUe acima sublinhamos corresponde 
exataménte à situação B.tual do Brasil e à sobe-
rania de sua Constituinte. Tentar impedir a mar
chi:i. da história com argu"mentos pseudojurídicos, 
ligados a textos passados e, ainda por cima, infun
dados, é tarefa vã e atentat6ria: ao porvir histórico 
do EStado brasileiro. 

Passemos, agora, à análise da mesma tese 
(sempre a mesma tese da limitação dos poderes 
constituintes tidos por não originários) feita por 
outro eminente professor de Direito Constitucio
nal, que era Marcelo Caeteno. Escreve o Mestre 
e Político _português. 

"A Constituição é a lei suprema do Esta~ 
do ... mas este caráter supremo vem·Ihe de 

__ ser a própria e integral afumação da sobe
remia nacional". PeÇo.,a atenção dos meus 
eminentes colegas: a Constituição é a própria 
e integral afirmação da soberania nacional 
"Uma sociedade política revela·se como so
berana na medida em que possui e pode 
exercer o Poder Constituinte. Esta cresc.e 
com o EstadO m·ãS; sendo o suporte da Cons
tituinte é anterior a ela. Não se deve confundir 
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--- um poder originário da sociedade com a sua 
regulamentação. Quando as Constituições 

_ escritas incluem regras acerca de sua revisão 
ou reforma, elas não instituem poderes cons-

- - tituintes; limitam-se a, na suposição da vigên
cia daquele texto, regulamentar o seu exercí
cio. Mas o titular do poder originário (a nação, 
o povo}, pode sempre afastar essas regras 
e exercer, independentemente delas, a sua 
soberania." 

Peço a atenção especial dos nobres Senadores 
para a conclusão final de Caetano. 

O textO transparente de Marcelo Caetano expli
ca e justifica a soberania intrínseca do Poder 
Constituinte, cuja limitação não é nem pode ser 
juridica, e só pode ser aceita como fato metaju
rídico, de caráter cultural, histórico_ ou brutalmente 
repressivo, como é o caso que se tem repetido, 
infelizmente, no Brasil, desde 1937. · 

O Poder Constituinte origiriário, tal corno hoje 
o conceituam os juristas referidos e a genera
lidade dos mestres, não existia ao tempo da Cons
tituição dos Estados Onidos. EsSa noção vem· al
guns anos depois, ou seja, da Revolução Francesa 
com o chamado princípio da soberania nacional. 
Em setembro de 1790 (três anos depois da Cons
tit.uição dos Estados Unidos) discutiu·se na As
sembléia Nacional francesa a participação do Réi 
Luís XVI no exercício do Poder Constituinte. Nin
guém menos do que Robespierre declarou, então, 
que· o Poder ExecutivO "não pOderia criticar o 
Poder Constituinte de que ele próprio emanava." 
Foi assim ·que o pobre Rei, depois guilhotinado, 
deu sua acehação à Declaração de Direitos da 
Constituiçao de 1791, depois universalizada. nos 
seus princípios, inclusive nos Estados Unidos, on~ 
de naquele mesmo ano, foram aceitas as primei
ras emendas ao texto de 1787, criando-se só en
tão a Declaração de Direitos americana. Em resu
mo-: sejam pocJeres originários (provindos de re-
presentação popular} ou derivados (provindos de 
leis constitucionais anteriores), o Poder Consti
tuinte é soberano, ou não é Constituinte. Por 
~emplo, a chamada Constituinte brasileira de 
I 967- fiz parte dela- na verdade não era Cons
tituinte, pois provinha de uma atribuição dada ao 
Congresso pelo Presidênte Castelo Branco, que 
chegou até a fDCar o prazo de preparação do texto 
oriundo do seu projeto. 

Falo por experiência PrÓpria, pois, havendo fei
to,_ como _$_enado~. duras criticas ao projeto, na 
parte da Declaração de Direitos, o Presidente Cas
tello Branco mandou pedir-me, pelos Deputados 
Nilo Coelho e Ruy Santos, qué preparasse o texto 
da Declaração de Direitos (art. 15.3 dá Consti
tuição de 1967), que foi aprovado pelo Presidente 
tal comó haVia- sido preparado, O Congresso de 
I 967 não foi, assim, realmente ConStitUinte. A 
dogmátieajuridlca constitucional é específica. Oú 
funciona na sua integridade, ou não existe. 

O Presidente Castello Branco pediu que um 
Senador fizesse o texto do artigo dos Direitos e 
Garantias. O Senador fez o texto e entregou a 
eJe, que, por sua vez, mandou aprovar na Cons
tituinte. 

o-grande mestre brasíieiro Pontes de Miranda, 
a quem tive a honra de conhecer sendo eu adoles~ 
cente, pois meu pai era seu admirador desde 
quando ele publicou seu primeiro livro, "a Sabe~ 
daria dos Instintos" o ilustre brasileiro Pontes de 
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Miranda. repito, depois colega na Academia Brasi- pudemos_ trazer foi deliberadamente pouco pes
lelra de Letras, escreve o seguinte, na 'sua última _!'>Cal. Cingiu-se a coorc(e~r lições de a1guns dos 
obra, em três_ volumes. "Comentários à Consti- -mais -autorizados mestres da Qência Juridica e 
tuição de 1967 com a Emenda n9 1, de 1969"' do pensamento PolítiCo do--nosso tempO e expô--
sobre a atual situação constitucional brasileira~ las à reflexão dos Sfs. Senadores e, também, atra-

"Os poderes conStltWfltes-ilirriitados não ~--vés da resso~ância históric_? d~ta tribuna, levar 
estão sujeitos, fora dos prindpios do DireitQ os ~mas suc!tados ~ r~flexao, nao só da As~I_!J-
das Gentes, a regras superiores às que vai blé1? Nad~nal Constitumte, :nas de toda a oplrua~ 
promulgar." nacional, 1ntres~ada no êxito da obra que aqut 

Para ele "o legislador constituinte s6 aten- está sendo re~rzada e da qual tanto depende o 
de ao que, no momento e no lugar, é compa- futuro do Brasil e d? ~eu povo. 
tive! cOm 0 ritmo da civilização", ou seja, 0 ~Pelo Poder Constitu.tnte soberano! Pela renova-
que ele chama "princípio da praticabilidade". çao d? Esta~o brasiletro! 

lsto escrevia Poptes de Miranda na vigência da 
Constituição emanada pelo autoritarismo militar 
de 1969. Portanto, para Pontes de Miranda, aso
berania da Constituinte só se autolimita no tocante 
às normas do Direito Internacional de que o Brasil 
participe. Nunca do Direito Interno. 

Já vai longe este discurso destinado a esclare-. 
cer, com o apoio de opiniões de consagrada auto
ridade nacionaJ e internacional, que não existe 
possibilidade jurídica de se limitar a soberania 
de uma Assembléia Constituinte, por motivos de 
ordem formal, quaisquer que eles sejam. Para 
rematar ta] demonstração, deixaremos a palavra 
final ao professor Burdeau, da Sorbonne de Paris, 
mestre-maior da nossa Ciência no nosso tempo, 
o qual tive a honra de conhecer, há vários anos, 
quando ele ainda professava na Universidade de 
Dijon, mas já estava sendo convocado àSorbonne 
de Paris. Escreve, com efeito, GeorgeS Burdeau, 
sobre os temas versados neste discurso, marcan
do a impossibilidade de determinar juridicamente 
a natureza e os limites do Poder Constituinte: 

"Um poder para o jurista se apóia sempre 
em uma competência; sua natureza, sua ex
tensão, as modalidades do seu exercício são 
determinadas p·or regras anteriores, de tal 
,maneira que se o deve considerar como uma 
força domesticada pelo direito e, por conse
qüência, dócil à anáJise jurídica. Com o Poder 
Constituinte é diferente. Ele é dotado de uma 
significação política que nenhuma exe-gese 
poderá apagar. A potência de que ele dispõe 
é rebelde a wna integração total a qualquer 
sistema hierarquizado de normas e compe~ 
tências ... Ele se encontra, assim, colocado 
no ponto de intercessão entre a política e 
o Direito, entre a turbulência das forças so~ 
ciais e a serenidade dos procedimentos jurf
dfcos". 

E, para terminar, acentua o mestre: -

"Os poderes constituídos não existem se
não no Estado ... Q_Poder Constituinte, ao 
contrário, se situa fora do Estado." (''Tralté 
de Science Politique," 7 volumes). 

Vamos adaptar este pensamento ao Brasil: a 
possibilidade de que dispõe o atual Poder Co-nsti
tuinte brasileiro para implantar a fonna parlamen
tarista de governo (como ésperciinos venha a fa
zer) corresponde a mudar, não uma simples for
ma de gqverno; mas, na verdade, a estabelecer 
no Brasil wn outro modelo de Estado, muito mais 
adequado ao nosso tempo e ao futuro- do nosSo 
povo. 

Peço desculpas ao Senado- peJo espaço que 
ocupei dá sua atenção. A contribuição que aqui 

Muito obngado. (Palmas.) 
(1) Léon Duguit- 'Traité de Droit Constitu

tlonnel", Vol. 3. 

Durante o discurso do Sr. Afonso Arinos 
o Sr. Humberto Lucena deixa a cadeira dtJ 
presidência, que é ocUpada pelo Sr. Dirceu 
Carneiro. 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) -
Concedo a palavra ao nobre Sr. senador Teotónio 
Vilela Fdho. 

O SR. TEOTOI'IJO VILELA FILHO (PMDB 
-AL. Pronuncia o seguinte discurso.) -Sr. Presi~ 
dente, srs: Serladores: 

Faz pouco mais de sete meses que o tivemos 
aqui mesmo no Congresso, numa sessão cqme
morativa dos 70 naos do velho SenadorTeotônio 
Vúela. Já estaVa doente e abatido, já andava com 
dificuldades, mas tinha nos olhos o mesmo brilho 
e conservava no espírito a mesma forma e, sobre

-tudo, a mesma lucidez e o mesmo desprendi
mento que o transformaram do Henrique de Sou
za Filho da pequenina Neves, no norte de Minas, 
no Henftl irmão de todos quantos sofressem a 
opressão e de qUantOs experimentassem a sede 
de justiça. Foi sua última caminhada como cida
dão do mundo, antes_que a doença o imobilizasse 
no hospital. 

Pouco mais de sete meses depois, choramos 
sua morte. Mais ainda, temos de confessar, com 
nó na garganta, que Henfi.l, como centenas de 
outros brasileiros, foram e estão sendo assassi
nados pela omissão criminosa do Poder Público 
nos controles mais elementares dos bancos de 
sangue. A morte de Henfil é um libelo candente 
contra as políticas e sobretudo contra as práticas 
de saúde do Pais. Contra o des_caso dos medica
l1_1entos que envenenam, contra o relaxamento 
_dos hospitais que contaminam e que infectam, 
contra o homicfcUo culposo dos bancos de san
gue. Pela infecção hospitalar, perdemos até mes
mo ó Presidente Tancredo Neves, com as conse
qüêhcias que, rua a dia, maiS temos de lamentar, 
e nem assim se _criaram instrumentos eficazes 
de controle de saúde pública. 

Por tudo isso, a morte de Henfrl se assemelha 
a sua vida. É uma denúncia. Em vida, ele fez 
do dia-a-dia matéria-prima de crítica social. O de
senho, para ele, foi acima de tudo instrumento 
de critica, afiado como uma navaJha contra des
vios sociais e polítiCos, e contra os descaminhos 
dos governos, dizendo o-que os outros não po
diam oU não queriam dizer. 
- Em seu humor lúcido e original, que ele prati

cou sobretudo como exercício da liberdade, de
nunciou com o· riso a opressão e com o riso 

desmascarou a injustiça e a violência. Quem po
derá esquecer as cartas a Dona Maria, sua mãe, 
como estuário natural da angústia da Nação, e 
como larga tribuna popular, num momento em 
que os brasileiros, como na música de_ Chico 
Buarque, andavam calados, olhando pro chão e, 
amedrontados, trancavam-se no próprio silêncio? 
Gllem poderá esquecer a critica soda! direta do 
Negro Orelhão e a ironia demolidora do Fradim 
Baixim? E foi para a crítica social que surgiu a 
galeria nordestina do Cangaceiro Zeferino, doBo
de Francisco Orellana, da Graúna e da Grauninha, 
personagens vivos àa mais viva crítica de costu
mes que se desenhou no Brasil dos generais. 

Henfil, oportuno como b Cabodo Marriador, 
comandante do Cemitério -dos Mortos Vivos, ainda 
hoje neC~sSário, indispensável até ·como juízo po
pular das distorções, dos equívocos_._ dos_ erros 
e desmandos doS personagens da vida nacional. 
HenfJ.I profético, como Ubaldo, o Paranóico, nas-

- .çido diaS antes do assassjnato premeditado de 
Vladimir Herzog e capaz de contestar, na sua des
confiança, os limites de uma abertura lenta, tímida 
~ emperrada, que _transformava assassinatos em 
suicídios, e _dedarava insolúvel flagrantes atenta
dos terroristas como o do Riocentro. 

Os personagens de Henfil já não darão vida 
nem dimensão social e política às páginas dos 
jornais e revistas brasileiras. Mas o eco de seus 
·brados de justiça não se apagará de nossos ouvi~ 
dos. A opressão lembrará sempre sua coragem 
de denúncia. A amargura lembrará, em qualquer 
hora, seu aceno de esperança, uma chama que 
se <:aflCundiu com a_ própria vida em sua obra 
e- em sua prática. Nem a morte o atemorizou. 
Ao contrário, a presença da morte desenvolveu 
nele a urgência da vida, que ele viveu com a cora
gem dos fortes e com a dignidade_ dos just~. 

Somos hoje 130 milhões de irmãos do Henfil, 
convivendo com o mesmo tormento da fragili~ 
dade institucional, com o mesmo tormento da 
crise social e política. Somos irmãos do Henft.l 
vítima do descaso do Poder Público nas práticas 
de saúde ou na política social e económica. Ir
mãos de _sofrlrriento e de _angústia. Somos próxi
mos na opressão que irmana e na sede de justiça 
que a todos iguala. Somos 130 milhões chaman
do de mãe a Dona Maria das Minas Gerais, e 
anunciando para todos os brasileiros que a morte 
não silenciará os gritos de justiça nem derrotará 
a banderia da igualdade, "contra a violência. So
mos, enfim, 130 milhões de irmãos proclamando, 
com a emoção do adeus, um cano que a cons
ciência da verdade não nos permite silenciar. 

Bendito seja, Henfil, pois benditos são os _que 
mantêm fiéis aos sonhos de justiça, apesar das 
tentações Qa cooptação. Bendito seja, Henfil, pois 

-benditos são os que semeiam esperança, apesar 
de terem nas mãos apenas desespero e angústia. 
Bendito seja, Henfil, pois benditos são, através 
da História, oS que guardam a fidelidade ao povo, 
a seus anseios e ideais, e os que põem o seu 
talento e a sua arte a serviço da transformação 
política e do bem-estar social. Bendito seja, Henfif, 
no futuro como no presente, irmão de todos nós, 
irmão de_ sofrimento e de amargura, mas sobre
tudo de esperança e de vida. Bendito seja, meu 
irmão Henfil. 

Muito obrigado, Sr. Pl:esidente. (Muito bemJ Pal
mas.) 
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OSR.PRESIDEI'ITE(DirceuCameiro)-So
bre a mesa, projeto que será lido peló Sr. PrimeirQ.o 
Secretário. 

É lido o seguinte 

PROJETO DE LEI DO SENADO 
1"1•2, de 1988 

"'Altera dispositivos da LeJ n' 5.682, 
de 21 de julho de 1971. (Lei Orgànlca 
dos Partidos Políticos.)" 

O Congresso NaCiOriaJ. decreta: 
Art. }9 Os itens a e c do parágrafo único do 

artigo 118 da Lei n? 5.682, de 21 de julho de 
1971, passam a vigorar com a seguinte redação: 

"Art. 118 ......................................................... . 
Parágrafo único ....................... --·················· .. ········ 

a) As emissoras são obrigadas a realizar, 
para cada um dos Partidos com represen· 
tação no CongréS"so Nacional, em rede e 
anualmente, uma transmissão de 60 (sessen
ta) minutos em cada Estado ou Território, 
e duas em âmbito nacional, por iniciativa e 
sob responsabilidade dos Diretórios Regio-
nais e Nacionais; 

b) ..................... . 

c) Não será permitida a transmissão de 
congresso_s ou sessões públicas realizados 
nos_anos de eleições gerais, de âmbito esta~ 
dual ou municipal, nos 180 (cento e oitenta) 
dias qu__e antecedam as __ eleiçóes e _ _a.té_45 
(quarenta e cinco dias do pleito, sendo. nes
ses anos, o tempo da transmissão reduzido 
de 60 (sessenta) para 30 (trinta) minUtos." 

Art. 29 Esta lei entra em Yigor na data de sua 
publicação. 

Art. 39 Revogam~se as disposições em oon~ . 
trário. 

Justificação 

O objetivo desse projeto é tomar norma perma
nente o disposto na Lei n9 7.454, de 30-12-85, 
que estabeleceu a exclusividade da transmissão 
dos horários gratuitos de iádio e televisão aos 
partidos com representação no CongreSSo Na
dona!. 

A redução do tempo da transmissão de 60 (ses
senta) para 30 (trintã) rriiOUt6S,jListificit-se porque 
nos anos de eleições as emissoras de radiodifusão 
têm que reduzir, obrigatoriamente, parte substan
cial de seus progrâffiâS para a dívulgaçãõ dõs 
horários eleitorais. 

Além disso, tecnicamente, está demonstrando 
que nem sempre o programa mafs longo é o 
mais eficaz, Isto é-, é o que prende mais a atenção 
do telespectador ou do ouvinte. 

Parágrafo ónico._Na transmissão gratuita pelas 
emissoras de rádio" e têlevisão dos congressos 

-· õii5es.Sões públicas, ret'enaos no inciso lll, obser
Var-se-ão as seguintes normas: 

a) as emissoras são obrigadas a realizar, para 
cada um dos Partidos, em rede e anualmente, 
uma transmissão de 60 (sessenta) minutos em 
cada Estado ou Território e , duas em âmbito 
naciomil, por iniciativa e sob a responsabilidade 
dos Diretórios Regionais e Nacionais; 

c) não será permitida a transmissão de con~ 
gressos ou seSsões públicas realizadas nos anos 
de eleições gerais, de âmbito estadual ou muni
cipal, nos 180 (cento e oitenta) dias que antece~ 
dem as eleições e até 45 (quarenta e cinco) dias 
depois do pleito; 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro)- O 
projeto lido vai à publicação. 

Sobre a mesa, coml!Jlicação que vai ser Uda 
pelo Sr. Prirrieiro-Secretárlo. 

É lida a seguinte 

Brasília, 12 de janeiro de 1988. 

Senhor Presidet?te, 

Tenho a honra de comunicar a Vossa Exce
lência de acordo com o disposto no art. 43 alínea 
a do Regimento Interno do Senado Federal, que 
ausentar-me-ei do Pais no período de 19 a 30 
de janeiro do corrente ano, em missão cultural. 

Sem mais -para o momentO, aproveito o ensejo 
para renovar a V. Ex" protestos de estima e consi
dera~ão.--:_~varo Pacheco. __ 

O SR. PRESIDErfl'E (Dirceu Carneiro) - -
O expediente lido vai à publicação, 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro)- Es
gotado o tempo destinado ao Expediente. 

Passa-se à 

ORDEM DO DIA 

Item 1: 

Votação, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara n• 58, de 1987 (n' 241/87, 
na Casa de origem), de iniciativa do Senhor 

-Presidente da República, que altera dispo
sitivos da Lei h<:> 4.504,' de 30 de novembro 
de 1964- EstatutO da Terra, tenao 

Sala das sessões, 12 de janeiro de J.988. - -
Alfonso Camargo. 

PARECER FAYORÁVEL, profeddo em Ple
nário. 

A discussão da matéria foi encerrada na sessão 
extraordinária anterior. 

lEOISLAçl.O C/TALM 

LEI N• 5.682, DE21-7-71 
(Lei Orgânica dos Partidos Políticos) 

Art. 118. Os Partidos terão função penna
nente através. 

Em votação o projeto, em turno único. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram per

manecer sentados. (Pausa.) 

Aprovado. 

b prójeto vaT à sanção. 

É o seguinte o projeto aprovado: 

. PROJETO DE LEI DA CÂMARA 
N~> 58, de 1987 

(N• 241/81, na Casa de origem) 
(De iniciativa do Senhor Presidente da RePública) 

Altera dispositivos da Lei n• 4.504, de 
30 de novembro de 1964 (Estatuto da 
Temo). 

O Congresso Nacional decreta: 
Arl ]_9 O art. 105 da Lei no:> 4.504, de 30 de 

novembro de 1964, e seu § 2"' passam a vigorar 
com a seguinte redação: · -

"Art 105. Fica o Poder Executivo ãutori
zado a emitir títulos, denominados Títulos 
da Dívida Agrária, distribuídos em séries au
tónomas, respeitado o limite máximo de dr* 
culação·equivalente a 500.000.000 de OTN 
(quinhentos milhões de Obrigações do Te
souro NacionaJ). 

§ 29 EsSes títulos serão nonlinativos ou 
ao Portador e de valor nominal de referênda 
equivalente ao de 5 (cinco), 10 (dez), 20 (vin
te), 50 (cinqüenta) e 100 (cem) Obdgações 
do Tesouro Nacional, ou outra unidade de 
correção monetária plena que venha a substi
tuí~Ias, de acordo com o que estabelecer a 
regulamentação desta lei. 

............................ , .... , ............ ---~ 
Ait. Z' Esta lei entra em vigor na data de sua 

publicação. 
Art. ~ Revogãri'i~se a"s disposições em con~ 

trátio. 

MENSAGEM N• 380, DE 1987 

Excelentíssimos Senhores MembroS do Con
gresso Nacional: 

Nos termos do art 51 da Constituição Federal, 
tenho a honra de submeter à elevada deliberação 
de V. Ex'", acompanhado de exposição de motivos 
do Senhor Ministro de Estado da Refomla e do 
Desenvolvimento Agrário, o anexo projeto de lei 
que "altera dispositivos da Lei n" 4.504, de :30 
de novembro de 1964". 

Brasília, 22 de outubro de 1987. -José Sar
ney. 

Em N• 251/87 
Bras1ia, 21 de outubro de 1987 

Excelentíssimo Senhor Presidente ·da Repúbli
ca. 

Tenho a honra de submeter à superior conside
ração. de Vossa E.xce!ênda proposta- para o-ad2~ 
quado financiamento das desapropriações de ter
tas decorrentes da implantação do Plano N~çional_ 
de Reforma Agrária - PNRA. 

2. A ConstituíÇão Federal, em seu arl 161, dis
põe que "a União poderá promover a desapro
priação da propriedade territorial rural, mediante 
pãgamento de justa indenização, fixada segundo 
os critérios que a lei estabelecer, em títulos espe
ciais da dívida pública, com cláusula de exata 
correção monetária, resgatáveis no prazo de vinte 
anos, em parcelas anuais sucessivas, assegurada 
a sua aceitação, a qualquer tempo, como· mefo 
de pagamento até cinqüenta por cento do impos
to territorial rural e como· pagamento do preço 
de terras púbücas". O parágrafo ]? do referido 
artigo estabelece que "a lei disporá sobre o volu-
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me anual ou periódico das emissões dos títulos, 
suas caracterfsticas, taxa de juros, prazo e <:ondi
ções de resgate". 

3. A Lei n9 4.504, de 30 de novembro de 1964 
-Estatuto da Terra, em seu art. 10.5, estabelece 
que "é o Poder Executivo autorizado a emitir títu~ 
los, denominados de Titules da Dívida Agrária, 
distribuídos em séries autónomas, respeitado o 
limite máximo de ~icujação de Cr$ 
300.000.000.000,00 (trezeiltos bilhões de cruzei
ros)". Dispõe ainda a referida lei a respeito dãs 
características dos títulos, taxas de juros e condi
ções de resgate. 

4. Do surgimento do Estatuto da Terra até o 
advento da Nova República, a política fundiária 
levada a efeito pelo Poder Público Federal deu 
prioridade ~soluta à ocupação de terras devo
lutas da Unfão, em especial nas Regiões Norte, 
Noroeste e Centro-Oeste, via prOjetas de coloni
zação oficial, e à regularização de ocupações de 
posseiros, tanto em terras públicas da União co
mo em terras sob jurisdiçllo dos EstadOs, neste 
último caso via convênios de cooperação técnica 
e financeira entre o Instituto Nacional de Coloni
zação e Reforma Agrária (INCRA) e os governos 
estaduais. Sob a égide de tal política fundiária, 
o flmlte autorizado de emíssão de TDA. devida
mente atualizado em -sua expressão monetária, 
não representou problema maior à execução da 
referida política, haja vista o volume relativamente 
pequeno de terras desapropriadas vis à vis a 
utilização de terras devolutas para o assentamento 
de trabalhadores e pequenos produtores rurais. 

5.- A ênfase quase absoluta dada pela política 
fundiária às ações de colonização e de regulari
zação fundiária, a despeito de seus méritos, pro
vou-se insuficiente para a resolução dos agudos 
problemas que ainda hoje, em escal~ ampliada, 
marcam a questão agráriã no Bfasil. Tal gj!uação 
fez com que o Governo da NoVa República, a 
partir de agudo senso de percepção da realidade, 
viesse a aprovar o Plano Nacional de Reforma 
Agrária- PNRA O PNRA; ademais de consagrar, 
em caráter compiéméntar, a- continuidade das 
ações de colonização e de regularização fundiária, 
aSsUme, concretamente, em caráter prioritário, o 
Programa de Assentamento de Trabalhadores Ru
rais, tanto em terras públicas como em terras 
sob o domínio -de particulares legaJmente passí-
veis de priação por interesse social. Nesse 
sentido, os · nais de Reforma Agrária, 
aprovados por Vossa elência eStãbefecerri me-
tas a serem cumpridas, recentemente modifica
das pelo Programa da Ação Govemãmental -
PAG, segundo-- as quais deverão ser assentêldas, 
no período de 1987 a 1991, I milhão de famflias 
de trabalhadores ru10ais. A superfície estimada é 
de 30,7 milhões de hectares, distribuídos: (a) Nor
deste, 13,508 milhões de hectares; (b) Norte, 
7,061 milhões de hectares; (c) Sudeste 3,070 mi
lhões de hectares; (d) Sul, 1,535 milhões de hecta
res; e CeiltrO-Oeste, 5,526 milhões de hectares, 
ao custo de desapropriação de aproximadamente 
Cz$ 212,255 bilhões, tomando-se o preço médio 
do hectare, hoje, nas diversas regiões, correspon
dendo a 500 milhões de Obrigações do Tesouro 
Nacional - OTN. 

6, Diferentemente do que ocorreu no passado, 
a execução do PNRA. com a modificação feita 
pelo PAG, exigirá a mobilização de recursos fim-

diários, via desapropriação por interesse social, 
em volumes que excedem em muito o limite cor
respondente à emissão de TOA atua1mente per
mitida pela Lei n9 4.504. 

7. Estudos procedidos pelo Ministério daRe-
-- forrna e do DesenvoMmento_ Agrário e pelo Insti

tuto Nacional de Colonização e Reforma Agrária 
--:-ltiCRA,_indlcam que o_saido atualmeqte dispo
nível de TDA será suficiente apenas para o prosse

- guimento das açôes de desapropriação a curto 
prazo. A viabilidade do atingimento das metas 
estafá; intrinsecamente, na dependência: (a) dos 
valores reais que venham a ser determinados para 
O preço justo da terra quando da concretização 
dos processos de desapropriação, inclusive na
queles em que haja a concorrência do Poder Judi
ciário; (b) do volume real de terras que venham 
a ser objeto de desapropriação e sua localização, 
haja vista o diferenciai locadonal dos preços das 
terras, e (c) da incidência de acordos entre o poder 
expropriante e os expropriados, os quais podem 
determinar condições mais vantajosas do ponto 
de vista do preço ajustado da terra, provavelmente 
a um custo de maior rapidez temporaJ de resgate. 

8. A vista do exposto e considerando o caráter 
prioritário da desapropriação por interesse social 
na concretizaç!o do Plano Nacional de Reforma 
Agrária, com as metas fixadas pelo PAG, submeto 
à superior consideração de Vossa Excelência pro
posta no sentido de enviar ao Congresso Nadonal 
mensagem contendo_alteração na redação do art. 
105 e seU § 29 da Lei n9_4.504, de 30 de_novembro 
de 1964, cuja rltinuta é anexada· à preSente. Dado 
o caráter de urgência <:fa matéria, encareço a Vos
sa Excelência seja solicitado ao COngresso Nado
naJ a apUcação do caput do art. 51 da Consti
tuição Federal- regime de urgência. 

Aproveito o ensejo para renovar a Vossa Exce
lênda os protestos do mais profundo respeito. 
- Jader Fontenelle Béllbalho, Ministro de Es
tado da Reforma e do Desenvolvimento Agrário. 

................ _, _____ ~ ................ -··---··· .. ·-
Art. 100. o- títuJo C! e d.omíriio expedido pelo 

Instituto Brasileiro de Reforma Agrária será, dentro 
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do prazo que o Regulamento estabelecer, trans
crito no competente Registro CíeraJ de Imóveis. 

Arl 101. As taxas devidas pelo legitimante de 
posse em terras devolutas federais, constarão de 
tabela a ser periodicamente expedida pelo Insti
tuto Brasileiro de Reforma Agrária, atendendo-se 
à andanidade da posse, bem como às diversifi
cações das regiões em que se verificar a respec
tiva discriminação. 

Arl ) 02. -Os direitos dos legítimos possuido
res de terras devolutas federais estão condicio
nados ao implemento dos requisitos _absoluta
mente indispensáveis da cultura efetiva e da mora
da habitual. 

TÍTULO IV 

Das Disposiç6es Gerais e Transitórias 

Art. 103. A aPI1Cação da presente lei deverá 
objetivar, antes e acima de tudo, a perfeita ordena
ção do sistema agrário _do País, de acordo com 
os princípios da justiça socíaJ, conciliando a liber
dade de iniciativa com a valorização do trabalho 
humano. 

§ 1 o Para a plena execução do disposto neste 
artigo, o Poder Executivo, através dos órgãos da 
sua administração centraJizada e cies_centralizada, 
deverá prover- no_ sentido de facultar e garantir 
todas as atlvidades extrativas, agrícolas, pecuárias 
e agroindustriais, d_e modo a não prejudicar, direta 
ou indiretamente, o harmónico des_envolvimento 
da vida rural. 

§ 2Q Dentro dessa orientação, a implantação 
dos serviços e trabalhos previstos, nesta lei pro
cessar-se~ progressivamente, seguindo.,.s_e os cri~ 
térios, as condições técnicas e as prioridades f.txa· 
das pelas mesmas, a fim de que a politica de 
desenvolvimento rural de nenhum modo tenha 
solução de continuidade. 

§ 39 De acordo com_os princípioS normativos 
deste artigo e _dos parágrafos anteriores será _dada 
prioridade à elaboração do zoneamento e do ca
dastro previstos no Trt.ulo li, Capítulo !V, Seç!c 
m. desta lei. 

Art._ 104. O-Quadro de servidores do Instituto 
Brasileiro de Reforma Agrária será constituído de 
pessoal dos _órgãos e repartiç_ões a ele incorpo
rados, ou para ele transferidos, e de pessoal admi
tido na forma da lei. 

§ }9 O disposto neste artigo não se_aplica 
aos cargos o_u funções cujos ocupantes estejam 
em exercício como requisitados nos menciona
dos órgãos incorporados_ou transferidos, bem co
mo aos funcionáriOs públicos civis ou militares, 
assim definidos pela legis]ação especial. 

§ 29 O Instituto Brasileiro de Reforma Agrária 
poderá admitir, mediante portaria ou contrato, em 
regime especial de trabalho e salário, dentro d~s 
dotações orçamentárias p~~prias, especialistas 
necessários ao desempenho de atividades técni~ 
cas e científicas para cuja execução não dispuser 
de servidores habilitados. 

§ 39 O Instituto Brasileiro de Reforma_ Agrária 
podeiá requl'sitcir ·servidores dei administração 
centralizada ou descentralizada, sem prejuízo dos 
seus vencimentos, direitos e vantagens. 

§ 49 Nenhuma admissão de pessoal, com ex
ceção do parágrafo segundo, poderá ser feita se~ 
não mediante prestação de concurso de provas 
ou de títulos e pf?vas. 
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§ 59 Os servidores da Superintendência da 
Política Agrária (Supra), pertencentes aos quadros 
do extinto Instituto Nadonal de Imigração e Colo
nização (INIC), e do SeiV!ço Social Rural (SSR), 
poderão optar pela sua lotação em qualquer ór
gão onde existirem cargos ou funções por _eles 
ocupados. 

Art. 105. É o Poder ExecutivO ã.UtõrizadO a 
emitir títu1os, denominados de Títulos da Dívida 
Agrária, distnbuídos em séiles atitônomas, respei
tado o limite máximo de circulaçã_o de Cr$ 
300.000.000.000,W (trezentos bilhões de cruzei
ros). 

§ 19 Os títulos de que trata este artigo vence
rão juros de seis por cento a doze por cento ao 
ano, terão dáusula de garantia contra eventual 
desvalorização da moeda, em função dos índices 
fixados pelo Cánselho Nacional da Economia, e 
poderão ser utilizados: 

a) em pagamento de até cinqüenta por cento 
do Imposto Territorial Rural; 

b) em pagamento de preço· de terras públicas; 
c) em caução para garantia de quaisquer con

tratos, obras e serviços celebrados com a União; 
d) como fiança em geral; 
e) em caução como garantia de empréstimos 

ou financiamentos em estabelecimentos da 
União, autarquias federais e sociedades de econo
mia mista. em entidades ou fundos de aplicação 
às atividades rurais criadas para este fim; 

f) em depósito, para assegurar a execução em 
ações judiciais ou administrativas. 

§ 29 Esses títulos serão nominativos ou ao 
portador e de valor nominal de Cr~ 50.000,00 
(cinqüenta mil cruzeiros), Cr$ 100.000,00 (cem 
mil cruzeiros), Cr$ 200.000,00 (duzentos mil cru
zeiros), Cr$ 5QO.OOO,OO(quinhentosmil cruzeiros) 
e Cr$ 1.000.000,00 (um milhão-de crUzeiros), de 
acordo com o que estabelece a regulamentaç:ao 
desta lei. 

§ 3? Os títulos de cada série autônoma serão 
resgatados a partir do segundo ano de sua efetiva 
colocação em prazos variáveis de cinco, dez, quin
ze e vinte anos, de conformidade com o que esta
belecer a regulamentaçáo desta lei Dentro de 
uma mesma série não se poderá fàzer diferen
ciação de juros e de prazo. 

§ 49 Os orçamentos da União, a partir do rela
tivo ao exercício de 1966, consignarão verbas eS
pecíficas destinadas ~o serviço de juros e amorti
zações decorrentes desta lei, inclusive as dotações 
necessárias para cumprimento da cláusula de 
correção monetária, as quais serão distribuídas 
automaticamente ao T escuro Nacional. 

§ 5~ O Poder Executivo,-de acordo com auto
rização e as normas constantes deste artigo e 
dos parágrafos anteriores, regulamentará a expe
dição, condições e colocação dos Títulos da Dívi
da Agrária. 

Art. 106. A lei que for baixada para institucio
nalização do crédito rural identificado nos tennos 
do art. 63 fJXãrá as normaS gerais a que deVein 
satisfazer os fundos de garantia e as formas permi
tidas para aplicação dos recursos provenientes 
da colocação relativamente aos TítUlos da Dívida 
Agrária ou de Bônus Rurais, emitidos pelos govec
nos estaduais, para que estes possam ter direito 
à desobrigação da União Federal. 

Art. 107. Os litígios judiei~~ entre proprietá
rios e arrendatários rurais obed \cerão ao rito pro-

cessual previsto Pelo art. õSS, do Código de Pro
cesso Civil. 

§ 1 ~ Não terão efeito suspensivo os recursos 
interpostos quanto às decisões proferidas nos 
processos de que trata o presente artigo. 

§ 29 Os litígios às relações de trabalho rural 
em geral, inclusive às· reclamações. de trabalha~ 
dores agrícolas, pecuários, agroindustriais oo ex
trativos, são de competência da Justiça do Traba
lho, regendo-se o seu processo pelo rito proces
sual trabalhista. 
· Art. 108. Para fins de enquadramento serão 

revistos, a pa_rtir da data da publicação desta !e~ 
os regu1ameritos,· portarias, instruções, circulares 
e outras disposiçõeS administrativas ou técnicas 
expedidas pelos Mirilstérios e Repartições. 
........................................ ---.. ···--. ___ ,, 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) -
Item 2: 

Votação em turno único, do Projeto de Re
solução n9 9,_de 19.88, que autoriza a Prefei
tura__Municipal de Mandirituba, Estado do Pa
raná, a contratar operação de crédito no valor 
correspondente, em cruzados, a 25.375,93 
Obrigações do T escuro Nacional - OTN, 
tendo __ 
- PARECER FAVORÁVEL, proferido emPie
nário. 

A discussão da matéria foi encerrada na sessão 
extraordinária anterior. 

Em votação o projeto. 
O~ Sfs. Senadores_ que o aprovam, queiram 

permaneCer Sentados. (Pausa.) --
..yro_va~~· 

OSR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) -So
. bre a mesa, reda~ão final que será Uda pelo Sr. 
19--Sec:retárlo. -~ · .. 

Ê"lida a seguinte 

Redação final do Projeto de Resolução 
n• 9, de 1988. 

O Relator apresenta a. redação final do Projeto 
de Resolução n9 9, de 1988, que autoriza a Prefei~ 
tura Municipal de Mandiritiba (PR) a contratar OJ?e
ração de crédito no va1or correspondente, em cru
zados, a 25375,93 Obrigações do T escuro Nacio
nal-OTN. 

Sala das Sessões, 12 de janeiro de 1988. -
Gerson Camata, Relator. 

ANEXO AO PARECER 

Faço Saber: que O Senado Federal aprovou, nos 
termos do _artigo 42, it:Jdso VI, da Constituição, 
e·-elÇ · - · - , Presi-
dente, promu1go a seguinte 

RESOLUÇÃO 
N• , DE 1988 

Autoriza a PrefeJtura Municipal de 
.Mandlrituba, Estado do Pamná, a con
tratar operação de crédito no valor cor
respondente, em cruzados, a 25.375,93 
Obrigações do Tesouro Nacional -
OTN. 

O Senado Fedéi-al"reSOJVe: 
Art. 1 ~- É a Prefeitura Municipal de Mandiri

tuba, Estado do Paraná, nos termos do artigo 
21 da Resolução n? 93, de 1 1 de outubro de 1976, 
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alterada pela Resolução ri?140, de 5 de dezembro 
de 1985, ·ambas do Senado Federal, autorizada 
a .contratar operaçãO de crédito no valor corres
pondente, em cruzados, a 25J75,93 Obrigações 
do Tesouro Nacional- OTNs,junto à Caixa Eco
nômica Federa~ esta na qualidade de gestora do 
Fundo de Apoio ao DesenvoMmento Social -
FAS, destinada à aquisição de veículo para trans
porte escolar, para o Município. 

Art. 2" Esta Resolução entra em vigor na data 
de sua publicação. 

OSR.PREsiDENTE(DirceuCameiro)-Em 
discussão a redaçáo final. (Pausa.) 

Não havendo quem _peça_ a palavra, encerro 
a discussão.) 
Encerra~ a discussão, a matéria é dada como 

rlefmitivarriente ·aprovada, nos termos regimen
tais. 

A matéria vai à promulgação. 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) -
ltem3o 

Votação em turno único, do.Projeto de Re~ 
soluç.i:io n? 1 O, de 1988, qUe autoriza a: Prefei
tura Municipal de Montes_Oaros, Estado de 
Minas Gerais, a contratar operação de crédito 
no valor correspondente, em cruzados, a 
62.781~95 Obrigações do Tesouro Nacional 
-- OTN, tendo 

PARECER FAVORÁVEL, proferido em Ple
nário. 

A discussão da matéria foi encerrada na sessão 
extraordinária anterior. 

Em votação o projeto, em turno_ único. 
Os Srs. Senadon:!s que o apfovam queiram per~ 

manecer sentados. (Pausa.) 
Aprovado~ 

·o sR. PRESIDENTE (Dirceu cãrneirOJ:.... so
bre a mesa, redação t'i"na1 que será lida pelo Sr. 
19-Secretárlo. · · 

É lida a seguinte 

Redação final do Projeto de Resolução 
n• 10, de 1988. 

O Relator apresenta a redação fmal do Projeto 
de Resolução n9 10, de 1988, que autoriza a Prefei~ 
tura Municipal de Montes Oaros (MG) a contratar 
operação de crédi_to no v~or correspondente, em 
cruzados, a 62.781,95 OTN. 

Sala das Sessóes, 12 de janeiro de 1988. -
Ronan Tito, Relator. 

ANEXO AO PARECER 

Faço saber qUe o Senado Federal aprovou, nos 
termos do artigo 42, inciso V(, da ConstitUição, 
e eu, 
Pres!dent~. promulgo _a seguinte 

~ - - RESOLUÇÃO 

N• , DE 1988 

Autoriza a Prefeitura Mu,nlcipal de 
Montes Claros, Estado de Minas Gerais, 
a contratar operação de crédito no valor 
correspondente. em cruzados, a 
62.781,95 Obrigações do Tesouro Na
donai-OTN. 

O Senado Federal resolve: 
Art:---1: É_ a Prefeitura Municipal de Montes 

.Claros, Estado de Minas Gerais, nos termos do 
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artigo 29 da Resolução n" 93, de 'tl de outubro 
de 1976, alterada pela Resolução rt' 140, de 5 
de dezembro de 1985, ambas do Sena.d_Q federal,_ 
autorizada a contratar operação de crédito no va
lor correspondente, em cruzados, a 62.781,95 
Obrigações do Tesouro Nacional - OTN~ junto 
à Cai:Xa-Econômicct Fed~ra];_ esta na qualidade 
de gestora do Fundo de_ Apoio ao Desenvolvi
mento Social- F AS, destinada à construção. de 
colégio de 2ç grau, no Município. 

Art. 2" Esta resolução entra em vigor na data 
de sua publicação. 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Cãriieiro)-Em 
discussão a redação final. (Pausa.) 

Não havendo quem peça a palavra, encerro 
a discussão. 

Encerrada a discussão, a matéria é dada como 
definitivamente aprovada, nos termos _regímen
tais. 

A matéria vai à prorrtulgação. 

O SR. PRESIDENTE - (Dirceu CarneirO) -
ltem4: 

Votação em turno único, do Projeto de Re
solução nS> 11, de 1988, que autoriza a Prefei
tura Municipal de Montes Oaros, Estado de 
Minas Gerais, a contratar operação de crédito 
no valor correspondente, em cruzados, a 
15.225,56 Obrigações _do Tesouro Nacional 
-OTN, tendo - - - -

PARECER FAVORÁVEL, proferido em Pie· 
nário. 

A discussão da matéria foi encerrada na sessão 
extraordinária anteder. 

Em votação o projeto. 
Os Srs. Senadores que o aprovam, queíiain 

permanecer sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 

O SR. PRESIDENI'E (Dirceu Carneiro)~ So
bre a mesa, redação final que será Uda pelo Sr. 
1 ~-secretário. 

É lida a seguinte 

Redação final do Projeto de R_esolQção 
o? 11, de 1988. 

O Relator apresenta a redação fmal do Projeto 
de Resolução n9 11, de 1988, que autõriza a Prefei
tura Municipal de Montes Oaros (MG) a contratar 
operação de crédito no valor correspondente, em 
cruzados, a 15.225,56 OTN. 

Sala das Sessões, 12 de janeiro de 1988.
Ronan Tito, Relator. 

ANEXO AO PARECER 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos 
termos do artigo 42, incisO VI, da Constituição, 
e eu, , Presidente, 
promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO 
N', DE 1988 .. 

Autoriza a Prefeitura Municipal de 
Montes C1aros, Estado de Minas Gerais, 
a contratar operação de crédito no valor 
correspondente, em cruzados, a 
15..225,56 Obrigações do Tesouro Na
dona!- OTrl. 

O Senado Federal resolve: _ 
Art 1 ~ ~ a Prefeitura Municipal de Monles 

Oaros, Estado de Minas Gerats, nos terrrios do 

artigo 29 da R~s_olução n9 93, de 11 de outubro 
de 19_76, alterada pela Resolução n9_ 149, de 5 
de dezembro de 1985, ambas do Sen~.do_Federal, 
autorizada ~ contratar operação de crédito !10 V!'J.· 

JQr __ correspondente, em cruzados, a 15.225,56 
Obrigações do TesoUro Nacional- OTN, junto 
à Caixa ECón,ômic:a Federal,- esta na qualidade 
de gestora do Fundo de Apoio ao __ De_s_envolvi
mento Social- FAS, destinada à construção de 
creches, no M,unicípio. 

Art. 29__ Esta Resolução entra em :vigor na data 
. de s~a publicação. 

O SR. PRESIDErfi'E (Dirceu Carneiro)- Em 
discUssão-a redação final. (Pausa.) 

Não havendo quem peça a palavra, encerro 
a discussão. 

Eitcettada a discussão, a matéria é dada como 
definitivamente aprovada, nos termos regimen-
tais. -

o-projeto "vai à promulgação. 

o-SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) -
Item !i: 

·-.Votação, em turno único, do Projeto de 
Resolução n9 12, de 19_88, que autoriza a 
Prefeitura Municipal de Palmeira, Estado do 
Paraná; a contratar operações de crédito no 

-valor correspondente, em cruzados, a 
9~965,.32 Obrigações do Tesouro Nacional 
...::.-oTN, tendo 

PARECER F'AVORAYEL. proferido em Pie· 
náriõ. 

A discussão da matéria foi encerrada na séssão 
extraordiitária anterior. 
· Em vOtaçãO o projeto. 

Os_Srs; Senadores que o aprovam queiram per
manecer sentados. (Pausa.) 

Aprovado. 

O SR. PRESIDENTE (DirceU carneiro) -So
bfe a rriesa, redação final que será lida pelo Sr. 
Primeiro-Secretário. 

É lida a seguinte. 
Redação Rnal do Projeto da Resolução 

n~ 12, de 1988. 
O Relator apresenta a redação final do Projeto 

de Resolução n'~12, de 1988, que autoriza a Prefei
tura Municipal de Palmeira (PR) a contratar opera
ção de crédito no valor correspondente, em cruza
dos, a 9.965,32 OTN. 

Sala das Sessões, 12 de janeiro de 1988. - .. 
Francisco Rollemberg, Relator. -

ANEXO AO PARECER 

FaÇo Saber que o Senado Federal aprovou~ nos 
termos do artigo 42, inciso \11, da Constituição, 
e eu, , PresJdente, promulgo a se
guint~ 

l':ESOLUÇÃO N• ,DE 1988 

Autoriza a Prefeitura Munldpal de Pal
meira, Estado do Paran,, a contratar 
operação de c:rédlto no valor CorTeSpon
dente. em cruzados, a 9.965,32 Obriga
c;õea do Tesouro Nacional - O"''N. 

O Senado Federal resolve: 
Art. 1? É a Prefeitura Municipal de Palmeiras, 

_Estado ~o Paraná, nos termos do artigo 2·9 da 
Resolução n''93, de 11 de outubro de 1976, altera
da--pela Resolução n9 140, -de 5 de dezembro de 
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1985, ambas do Senado Federal, autorizada a 
cOntratar operaÇão de crédito no valor correspon· 
dente, em c:ru;ados, a 9.965,32 Obrigações do 
Tesouro Nadaria!- OTN, Junto à Caixa Econó
mica Federaf, ·esta na qua1idade de gestora do 
fllfldo. de~io ao Desenvolvimento Social -
FAS,_d~stinada ~qulsição de equipamentos para 
serviços de conS~çiío de rua e rede de esgoto, 
no Município. · 

Art 29 Esta Resolução entra em vigor na data 
de sua publicação . 

O sR. -PRESIDENTE (Dirceu CarneirO)..:.. Em 
discussão a redação final. (Pausa.) 

Não havendo quem peça a palavra, encerro 
a discussão. 

Encerrada a discussão, a matéria é dada como 
definitivamente aprovada, nos termos regimen
tais. 

O projeto v~i à promulgação. 

SR. PRESIDEriTE (Dirceu Catrieiro) -Item 
6: 

Votação; em turno único, do Projeto de 
Resolução no 13; de 1988, que- ãutOriza a 
Prefeitura Munkipal de Porlta Porã, Estado 
d? Mato Grosso do Sul, a contr~ Op-eraÇã:o 
de crédito no valor correspondente, em cru
Zados, a 11.064,76 ObrigaçõeS do TesoUro 
Nacional - OTN, tendo 

PARECER FAVORÁVEL, proferíâo em Ple
nário. 

_.A discussão da matéria foi encerrada na sessão 
extraordinária anterior. 

Em votação o projeto. 
Os Srs. Senadores que o aprovam, queiram 

permanecer sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 

-OSR.PRESIDENTE(DirceuCarneiro)-So
bre a mesa, redação final que será lida pelo Sr. 
}9-Secretário. 

É lida a seguinte 

Redação ftnal do Projeto de Reso· 
lução n9 13~ de 1988. 

O Relator apresenta a redação fina] do Projeto 
de Resolução n913, de 1988, que autoriza a Prefei
tura Municipal de Ponta Porá (MS) a Contratar 
operação de crédito no valor correspondente, _em 
cruzados, a 11.064.76.0TN. · 

Sala das Sessões, l~ de janeiro Q.e 1986. _
Mansueto de Lavor, Relator. 

ANExO AO PARECER 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos 
termos do artigo 42, indso VI, da ConstituíÇão, 
e eu, , Presidente, pro~ulgo a seguinte 

"- RESOLUÇÃO N' .DE1988 

-AutOriza a Prefeitura Municipal de 
Ponta Porá, Estado do Mato Grosso do 
Sul, a conb'atar operação de aédito no 
valor coJTespondente em cruzados, a 
11.064,76 Obrigações do Tesouro Na
donal-OTN. 

o _SenadO Federal reSoiVe: -
Art. 1 o É a Prefeitura Municipa1 de Ponta Porã, 

Estado do Mato Grosso do Sul, nos termos do 
artigo 29 da Resolução no 93, de 11 de outubro _ 
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de 1976, alterada pela Resolução -n9 140, -de 5 
de dezembro de 1985, ambas do Senado Federa1, 
autorizada a contratar operação de crédito no va
lor correspondente, em cruzados, a 1_].064,76 
Obrigações do Tesauro Nadonal - OTN, junto 
à Caixã EcOhômica Federal, esta na qualidade 
de gestora do Furido de Apoio ao [)esenvolvi
mento Social "'""';"'" F AS, destinada à ãquisição de 
veículos para transporte escolar, para o Munlclpio. 

Art. 29 Esta resolução entra em vigor na data 
de sua publicação. 

O SR. PRESIDENTE (Din:eu Carneiro) -
Em discussão a redação final. (Pausa.) 

Não havendo quem peça a palavra, encerro 
a discussão. 

Encerrada a discussão, a matéria é dada como 
defmitivamente aprovadã, nos termos regimen
tais. 

O Projeto vai à promulgação. 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro)
Item 7: 

Votação, em turno único, do Projeto de 
Resolução n" 14, de 1988, que autoriza a 
Prefeitura Municipal de Primeira Cruz, Estado 
do Maranhão, a contratar operação de crédJto 
no valor correspondente, em crwados, a 
42.293,23 O:bri9"ações do Tesouro Nadonal 
- OTN, tendo _ _ _ 

PARECER FAVORÂYEL, prolerido em Pie· 
nário. 

Em votação o projeto. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram, 

permanecer sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Cameiro)-So:. 
bre a mesa, redação final que será lida pelo Sr. 
]9-Secretátio. 

É lida· a seguinte 
Redação 8nal do Projeto de Resolução 

.,.. 14, de 1988. 

O Relator apresenta a redação final do Projeto 
de Resolução n9 14, de 1988, qúe autoriza a_ Prefei
tura Municipal de Primeira Cruz (MA) a contratar 
operação de crédito no valor correspondente, em 
cruzados, a 42.293,23 OTN. 

Sala das Sessões, 12 de janeiro de 1988. ~ 
Teotonio Vilela Filho, relator. 

ANEXO AO PARECER 
Redação final do Projeto de Resolução 

n~ 14, de 1988. 

Faço saber que o SenadO- Fedral aprovou, nos 
termos do artigo 42, inciso VI, da Constituição, 
e eu, , Presidente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N' , DE 1988 
Autoriza a Prefeitura Municipal de Pri

meira Cruz, Estado do Maranhão, a con
tmtar operação de crédito no valor cor· 
respondente, em cruzados, a 42.293,23 
ObrJgações do Tesouro J"tacional -
OTN. 

O Senado Federal resolve: 
Art. 19 É a Prefeitura Municipal de Primeira 

Cruz, Estado do Maranhão, nos termos do artigo 
29 da Rêsolução n~ 93, de 11 de outUbro de 1976, 
aherada pela Resolução n9140, de 5 de dezembro 
de 1985, ambas do Senado Federai, autorizada 
a contratar operação de crédito no valor corres-
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pendente, em cruzados, a 42.293,23 ObrigaÇões 
do Tesouro Nadona1- OTN, junto à Caixa Eco
nómica Fede_ral, esta na qualidade de gestora do 
Fundo de Apoio· ao Desenvolvimento Social -
FAS, destinada à implantação de sistema de distri
buição d'água, no Municipio. 
___ M_ _ _2~ Esta Resolução entra em vigor na data 
_rle sua publicação. 

OSR.PRESIDENTE(DirceuCameiro)-Em 
disc_ussão a redação final. (Pausa.) 

Não havendo quem peça a palavra, encerro 
a discussão. 

Encerrada, a discussão, a matéria é dada como 
definitivamente aprovada, nos termos regimen
tais. 

a projeto vai à promulgação. 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) -Item 
8: 

_ Votação, em turno único, do Projeto de 
Resolução n9 15, de 1988, que autoriza a 
Prefeitura Municipal de Santo Antônio de Je
sus, Estado da Bahia, a contratar operação 
de crédito no valor correspondente, em cru
zados, 252.849,57 Obrigações do Tesouro 
Nacional - OTN, tendo 

PARECER FAVORÁVEL, proferido em Ple
nário. 

Em votação o projeto. Os Srs. Seri~d9res que 
p aprovam, ·queiram perrnanecer sentados. {Pau
sa.) 

Aprovado. 

OSR.PRESIDENTE(DirceuCameiro)-So
bre a me~. redação fmal que será lida pelo Sr. 
19-Secretá:rio. 

e-lida a seguinte 
Redação final do Projeto de Resolução 

n' ~5, de 1988. 

O Relator apresenta a redação fmal do Projeto 
de Resolução n9 15, de 1988, que autoriza a Prefei
tura Municipal de Santo AntônJo de Jesus (BA) 
a contratar operação de cr.édito no valor corres

- pendente, em cruzados, a 252.._849,57 OTN. 
Sala ç!as Se_ssões, 12 de janeiro de 1988. -

Antonio Farias, Relator. 

ANEXO AO PARECER 

Redaçáo final do Projeto de Resolução 
n~ 15, de 1988. 

Faço saber que o_ Senado Federal aprovou nos 
termos do artigo 42, inciso Vl, da Constituição, 
e eu,----------~--~~-, 
P:resid.®te, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N• , DE 1988 

Autoriza a Prefeitura Municipal de 
Santo AntônJo de Jesus, Estado da Ba
hla, a contratar operação de cr~dlto no 
valor correspondente, em cruzados, a 
252.849,57 Obrigações do Tesouro Na
cional - 011'1. 

O S"ená:do Fe-deral resolVe: 
Art. 19 É_a Prefeitura Municipal de Santo An· 

tônio _de Jesus. Estado da Bahia, nos termos do 
arpgo 2c da Resolução n9 93, de 11 de outubro 
de 1976, alterada pela Resolução n~ 140, de 5 
de dezembro de 1985, ambas do Senado Federal, 

autorizada {I cÕntratãr operação de crédito no va
lor correspondente, em cruzados, a 252:849,57 
Obrigações do íes:Quro Nacional - OTN, junto 
à Caixa Económica" Federal, esta na qualidade 
de gestora do Fundo de Apoio ao Desenvolvi
mento Social - FAS, destinada à implantação 
de calçamento, meios-fios, drenagem pluvial, 
construção de um centro de abastecimento, cha
fcirizes e lavanderias, no Município. 

Art 2° Esta Resolução entra em vigor na data 
de sua publicação. 

OSR.PRESIDENTE(DirceuCameiro}-Ern 
discussão a redação final. (Pausa.) 

Não havendo quem peça a palavra, encerro 
a discussão. 

Encerrada a discussão, a matéria é dada como 
defin:itivamente aprovada, nos tennos regimen
tais. 

O Projeto vai à promulgação. 

O SR. PRESIDEriTE (Dirceu Carneiro) -
Item 9: 

Votação, em turno único, do Projeto de 
Resolução n9 16, de 1988, que autoriza a 
Prefeitura Municipal de Palmeira, Estado do 

--Paraná, a contratar operação de crédito no 
valor correspondente, erp cruzados, a 
16.105,94 Obrigações do T esourp Nacional 
- OTN, tendo _ _ __ 

PARECER FAVORÁVE[. prOterTdo em Ple
nárto. 

Em votação o projeto. 
o.ssrs. senadores que o apiovam queiram per

manecer sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) -So
bre a mesa, redação final que será lida pelo Sr. 
I 9-Secretário. 

É lida a seguinte 
~ftedaçi~ ftnal do Projeto de Resoluçio 
n9,16, de 1988. 

O Relator apresenta a redação fanai do Projeto 
de Resolução n9 16, de 1988, qUe autoriza a Prefei· 
tura Municipal de Palmeira (PR), a contratar opera
ção de crédito no valor correspondente,_ em cruza
dos, a 16.105,94 OTN. 

Sala das Sessões. 12 de jai1eiro de 1988.
Mário M.aJa, Relator. 

ANEXO AO PARECER 

Redação final do Projeto de Resolução 
,n'l6,,,de_191!1!. 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos 
termos do artigo 42, inciso vt:, da Constituição, 
e eu, Presidente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO f'io • DE 1988 
Autoriza a Prefeitura Munldpal de Pal· 

meJra, Estado do Paraná, a contratar 
operação de crédito no valor conespon
dente, em cruzados, a 16.10!5,94 Obriga
çóes do Tesouro Nadonal - OTN. 

O Senado Federal resolve: 
Art. 1 ~ É a Prefe_itura Municipal de Palmeira, 

Estado do Paraná, __ nos termos go artigo 2~ da 
Resoluçãort'93, de 11 de outubro de 1976, altera
da pela Resolução n~ 140, de 5 de dezembro de 
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1985, ambas do Senado Federal, autorizada a 
contratar operação de crédito no valor correspon
dente, em cruzados, a 16.105,94 Obrigações do 
Tesouro Nacional- OTN, junto à Caixa Econô
mica Federal, esta na qualidade de gestora do 
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social -
FAS, destinada à aquisição de veicules para trans
porte escolar, no Município. 

Art. 29 Esta Resolução entra em vigor na data 
de sua publicação. 

OSR. PRESIDENTE (Dirceu carneiro)- Em 
discussão a redação final. (Pausa.) 

Não havendo quem peça a palavra, encerro 
a-discussão. 

Encerrada a discussão, a matéria é dada como 
definitivamente aprovada, nos termos regimen
tais. 

o-projeto vai à promulgação. 

O SR. PRESIDJ;ME (Dirceu Carneiro)
Item 10: 

Discussão, em turno único do Projeto de Lei 
da Câmara n• 51, de 1987 (n' 183/87, na Casa 
de origem), de iniciativa do Sentior Presidente 
da República, que fixa o efetivo da Polida Militar 
do Território Federal do Amapá, e dâ outras 
providências. (Dependendo de parecer.) 

Nos termos regimentais do art. & da Resolução 
n" 1, de 1987, a Previdência designa o eminente 
Senador LoUriwJ Baptista para emitir parecer so
bre o Projeto de Lei da Câmara n9 51, de 1987. 

O SR. LO<IRIVAL BAP'IlSTA (PFL -SE. 
Para emitir parecer.)- Sr. Presidente, Srs. Sena
dores: 

Com a Mensagem n9 207, de 27 de julho de 
1987, submete o Senhor Presidente da Repóblica 
à deliberação do Congresso Nacional, nos termos 
do artigo 51 da Lei Maior, o projeto em epígrafe, 

· que eleva o limite máximo da Polícia Militar do 
Temt6rio FE:deral do Amapá para 1.693 (um mil 
seiscentos e noventa e três) homens. 

Ainda nos termos do mesmo projeto, o preen
chimento das vagas decorrentes do sugerido au
mento daquele efetivo polida!, "mediante promo
ção, admissão, concurso ou inclusão, somente 
será realizado na medida em que forem implan
tados os órgãos, cargos e funções previstos nos 
Quadros de Organização, observados, nos casos 
de promoção, os interstkios estabelecidos na 
legislação específica". 

Justificándõ a medida, assinala, de inido, o en
tão titular do Ministério do Interior, verbls: 

"Embora reconhecidamente laboriosa e 
ordeira, não escapa a comunidade amapaen
se dos probemas de segurança pública co
muns às cidades e nócleos populacionais 
brasileiros e que tem merecido das autori
dades especial atenção, traduzida na aloca
ção de recursos e equipamentos e no au
mento do efetivo dos órgãos policiais civis 
e militares." 

E apÓs a,sseverar que o Estado-Maior do Exér
cito é favorável ao proposto, arremata: 

"A posição geográfica do Território Fede
ral do Amapá, prlncipa1mente sua fronteira 
com a Guiana Fr.:incesa onde estão locali
zados Os garimpos de Lourenço e Oiapoque, 
tem concorrido para a aceleração e intensi-
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ficação do processo migratório e conseqüen
te fluxo populaclonaJ, fatores que justificam 
a presente proposiçüo." 

Apreciando a iniciativa, a Câmara dos Depu
tados se manifestou pela sua aprovação. 
- Realmente, a proposição, mercê das razões que 
a justificam, encerra providência de inegável opor~ 
tunidade para a comunidade amapaehSe, tam
pouco imune, como bem assinala o Ministério 
do Interior, aos problemas de violência e insegu
rança que afligem o País. 

Por isso, secundando a manifestação já emitid~ 
sobre a espéciel n_psso parecer éjgualmente pela 
aprovação do PLC n"-51, de 1987. 

-- - ---

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro)- Em 
discussão o projeto, em turno único. 

Não havendo quem peça a palavra, encerro 
a discussão. -
~ EnCerrada a discussão, a votação da matéria 
proceder-se-à na sessãó seguinte, nos termos re
gimentais. 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro)
Item 11: 

PROJETO DE LEI DA CÂMAAA 
N• 57, DE 1987 - COMPLEMENTAR 

Discussão, em turno único, do Projeto _de 
Lei da Câmara n? 57, de 1987 --Comple
mentar (n9 1 0/87-Complementar, na Casa de 
origem), que dispõe sobre aposentadoria vo
luntária, nas condições que especifica, aos 
servidores civis que trabalham em estabeleci
mentos industr@is da União, produtores de 
munições e_ explosivos. (Dependendo de Pa
recer). 

Nos termos regimentais do art. 69 da Resolução 
n'i' 1, de 1987, a Presidência designa o eminente 
Senador Ronan Tito pafa ·emitir parecer sobre 
o Projeto de Lei da Câmara n9 57, de 1987. 

O SR. RONAI'I TITO (PMDB - MG. Para 
emitir parecer.)- Si'. Presidente, Srs. Senadores: 

Originário da Mensagem n9 288/87, o projeto 
sob análise,-objetiva, primeiramente, conceder 
aos servidores civis de estabelecimentos indus
triais da União, onde se processe a fabricação 
ou a manipulação de pólvoras e explosivos, a apo
sentadoria com proventos integrais desde que 
contem ~5 (vinte e cinco) anos de serviços ininter ~ 
n.Jptos ou não, em cantata efetivo Com explosivos 
e gases venenosos ou sob influência desses am
bientes considerados insalubres. Em segundõ lu
gar, visa tomar válidos os atas de aposentadoria 
exped,idos com base na Lei n9 3.382, de 24 de 
abril de 1958, após a promulgação da Emenda 
Constitucional n'i' I, de 17 de outubro de 1969. 

Em Sua exPosição- de motivos encaminhada 
ao Exceletíssimo Presidente da República, o Se
nhor Ministro de Estado do EXérCitO, Genera1 Leó
nidas Pires Gonçalves, justifica a necessídade da 
presente medida com base no fato de que, a partir 
de 10 de outubro de 1985, o Tribunal de Contas 
passou a negar registro às aposentadorias ·com 
fulcro na referida Lei n~ 3.382/58, por considerar 
,que a validade de tais aposentadorias teria que 
se respaldar em lei complementar, por força do 
artigo -103 da Coristituição Federal. 

Conseqüentemente, quase uma centena de 
aposentadorias concedidas peJo Ministério do 

Exército, coní base na Lei n9 3.382/58, ao serem 
ju1gadas pelo Tribuna] de Contas da União, não 
lograram registros. 

Convêm lembrar que aqueles seMdores rema
nescentes das extintas fábricas (hoje integrantes 
da IMBEL), expostos permenentemente ao risco 
de exploração e à emanação de gases venenosos, 
terão de cumprir 35 anos de serviço para serem 
aposentados. 

Entendemos, pois, se aprovado, o presente pro
jeto de lei complementar virá sanar uma grave 
distorção quanto à concessão de aposentadorias 
daqueles servidores. 

- Ante o exposto, opinamos pela sua aprovação. 

O SR. PRESIDEI'ITE (Dirceu Cameiro) -Em 
dis~us~ão o projeto, em turno ónico. (Pausa.) 

Não havendo quem peça a palavra, encerro 
a discussão. -

Encerrada a discussão, a votação da matéria 
procéder-se-á na sessão seguinte, nos termos re
gimentais. 

O SR. PRESIDENTE (D[rceu Carneiro)- Es
gotada a matéria da Ordem_ do Dia. 

Concedo. a palavra ao nobre Senador Álvaro 
Pacheco. 

O SR. ÁLVARO PACHECO (PFL- PL Pro
nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, 
Si:'s. Senadores: 

Tem os verificado, com consternação, como 
vêm certos setores da Imprensa, sobretudo nos 
óJtimos tempos, empenhando-se em denegrir 
gratuitamente a imagem de homens póblicos, nu
ma campanha sensacionalista, que se baseia em 
indícios e intrigas e não em fatos e, impunemente, 
vêm atingindo, de forma indireta, as mais respei
táveis instituições do País. _ _ _ 

Todos nós ou já fomos atingidos ou temos 
comPanheiroS e conhecidos na vida pública que 
O foram. O mais grave de toda essa situação é 
que continua a impunidade e prosseguem as 
campanhas solertes, visando a incompatibilizar 
homens públicos junto à opinião pública 

O úJtimo ·desses atingidos é o eminente Dr. 
Camillo CaJazans de Magalhães, Presidente do 
Banco do Brasil, através de matéria jornalística 

- publicada na revista Veja. Obviamente. procu
rou-se ainda atingir o Senado Federal e o ilustre 
Senador Albano Franco. 

Solidarizando-me com affibos os ilustres brasi~ 
-feifOs, que s6 têm engrandecido a vida póblica 
nacional, solicitaria que, para conhecirhento da 
Cása, fosse transcrito- rios Anais, a carta que o 
Presidente Camillo Calazans endereçou a todos 
os seUs companheiros do Banco do Brc!sil e a 
diversas autoridades, e que é a seguin:te: 

"Aos colegas do Banco do Brasil 
Dentro de uma campanha solerte or

-Questrada contra o Banco desde algum tem~ 
--po, ·a ri:iVista VEJA, edição do dia 23 último, 
em reportagem vazia, mas ocupando duas 
páginas, procura atingir o Presidente do Ban

-co e seus familiares, inSinuando que eu teria 
-cotocado minha esposa, Evany Pereli'a Reis, 
no Senado Federal para trabalhar duaS horas 
por día, com salário da ordem de Cz$ 
100.00,00 (cem mil ~ruzadas). 

É fácil compreender que por trás de tudo 
estão, certamente, poderosos interesses de 
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setores da especulação fananceira, que não 
perdoam o Banco do Brasil por ser eficiente. 

O que a reporfuQeri1 ilãO disse -posto 
que ·seu interesse era o de denegrir a imagem 
do Presidente do Banco - embora tivesse 
em mãos todoS os elementos, é que o~ Eva~ 
ny veio do Rio para Brasília ainda criança, 
acompanhando seus pais, quando_da contru~ 
ção da capital. De classe média, precisando 
trabalhar para ajudar a família, após concluir 
os estudos fez concurso para o_Senaâo e 
ingressou no serviço público, onde está há 
mais de 20 anos. _E::Juncionária CONCUR
SADA, estatutária e, portanto, não contratada 
para servir a determinado parlamentar. Exer
ce o cargo de Assistente Legislativo, tendo 
trbalhado em vários setor~ servindo em Ga
binetes de diversos Senadores, inclusive no 
do saudoso Teotônio Vilela, onde a conheci. 
Não houve, pois, qualquer ação minha para 
colocá-la no Senado. Por outro lado, quando 
o meu conterrâneo Albano Franco_ tomou 
posse_no Senado, Evany já estava, há alguns 
anos, no Gabinete do seu antecessor, onde 
foi mantida. 

A remuneração que percebe mensal· 
mente é de Cz$ 45 . .542,71-(compreendendo 
vencimentos e vantagens, inclusive gratifica
ção de nível superior ~Cz$2~336,00:
etempo de seJViço- Cz$ 1.179,73). 

Não pode e nem deve perder o empre-
go, pois não seria justo deixar de trabalhar, 
mesmo porque var chegar O -dia em que terei 
de prover o sustento de minha famma com 
a única fonte permanente de rendimentos 
de que disponho- a aposentadoria- cujo 
líquido no último mês foi de Cz$ 96A62,_94. 
A manutenção do emprego de rilinha ~sposa 
é necessária para que, sõmadas as rendas 
da aposentadoria, se consiga viver dentro do 
rúvel de classe média a que pertencemos. 

É bom que se diga que E~any sempre 
foi considerada funcionária assídua e cum
pridora dos deveres._ No momento não faz 
horas extras, para que possa dar assistência 
a nossas fJJhas, Camile, deJ2 anos e Júlia, 
de 6 anos. 

Talvez se pudesse julgar dispensável es
sas considerações, mesmo porque -somente 
devo dar satisfações à sodedade quanto à 
minha vida púbUca. Da vida particular não 
tenho que prestar contas a ninguém. Os 
que me conhecem sabem do meu compor
tamento e entendem que se trata de campa
nha desrespeitosa, que afeta direitos huma~ 
nos e atinge a sensibilidade da familia. Toda
via pelo respeito _que tenho aos colegas -
e a esses quero e devo dar satisfações :
é que me dirijo aos companheiros de traba~ 
lho para que fiquem atentos, pois a campa
nha que, mesmo de Forma indireta, procura 
atingir o Banco deve continuar. A inveja e 
a cobiça geram o ódio e daí a injustiça, a 
inverdade, o ânimo _de ferir de quaJquer jeito. 
Nós continuaremos em nossa trincheira, lu~ 
tando,juntamente com todos oS colegas, na 
missão de fazer crescer cada vez mais o nos
so Banco, tornando-o mais eficiente ainda, 

a c:tespeito dos que não querem vê-lo presti
giado e forte. 

_ Camillo Calazans de Magalhães," 
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro)- Na 
_sessão ,anterior terminou o prazo para apresen
tação de emendas aos seguintes Projetas de Re
solução:_ 

- N~' 44~:Cfe 1987, de_ autoria do Senador 
Pompeu de Sousa, que cria a Comissão de Politica 
Urbana e Meio Ambiente; e 

- N~ 443, dé 1987, de autoria do Senador 
Mendes_ Canele, que altera, temporariamente, .o 
mandato dos membros das comissões perma
nentes. 

Aos projetes não foram apresentadas emendas. 
As matérias s_erão despachadas à_s Comissões 

de Constituição e Justiça e Piretora. 

O sR~ PRESIDENTE (Dirceu CarneirO)- Na
da mais havendo a tratar, vou encerrar a presente 
sessão, convocando uma extraordinária a reali
zar-se amanhã, às 14 horas e 30 minutos com 
a seguinte 

ORDEM DO DIA 
1 

Votação, em tumo único, do Projeto de Lei da 
Câmara n" 51, de 1987 ÚJ-9 183187, ria Casa de 
·6tigerri);"·ae--lriid8tiVa do Senhor Presidente da 
República, que fiXa o efetivo da Polícia Militar do 

- Território Federal do Amapá e dá outras providên-
cias, tendo · 
PARECER FAVORÁVEL;Proferido em Plenário. 

z 
Votaçêo, em turno único, do Pr-9]eto de Lei da 

Câmara n? 57, de 1987 - Complement~ (n" 
10/87 ..,.... Complementar, ria Casa de origem), 
que dispõe sobre a aposentadoria voluntária, nas 
condfções qu~ especifica, aos servidores dvis que 
trabalham em estabelecimentos industriais da 
União, produtores de munições e explosivos, ten~ 
do 

PARECER FAVORÁVEL, proferido em Plenário. 

3 

Discussão, em turno único, do Projeto de l.,ei 
da Câmara n" 99, de 198Õ (n" 5289/85, na CaSa 
de origem), que regula a profiSSão de Supervisor 
~ducacional e determina outras providências. 
(Dependendo de Parecer.) 

4 

Discussão,-em tuffio __ únÍcO, do Pfl?jeto de_ Lei 
da Câmara n" 55, de 1987 (n" 178/87, na Casa 
de _origem), de iniciativa dO Senhoi Presidente 
da República, que autoriza a doação de fração 
ideal de imóvel situado no Municlpio de Juiz de 
Fora, Estado de _Minas Gerais. (Dependendo de 
Parecer.) 

5 

Diliõcussão, em turno único, do Projeto_de Lei 
da Câmara n" 56; de 1987 (n" 179!87, na Casa 
de origem), de iniciativa do Senhor Presidente 
da República, que autoriza o Poder Executivo a 
atualizar, anualmente, os valores da subvenção 
concedida ao lnstitllto_ Histôrtco_ e Geográfico ~ra
sileiro através da Lei n9 2.956, de 17 de novembro 
de 1956. (Dependendo de Parecer.) 

Janeiro de 1988 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu CarneirO):'"'""""" Es~ 
tá encerrada a sessão. 

(Levanta-se iJ sessAo às 11 horas e 25 minu
tos.) 

CONSELHO DE S{IPERVISÃO 

DOPRODASEI'I 

Ata da 81' Reunião 

Aos quinze dias do mês de dezembro de mil 
novecentos e ointen~ e_~. às dezoito horas, na 
sala de felDliões da Primeira Secretaria do Senado 
Federal, reúne-se o Conselho de Supervisão do 
Prodasen, sob a Presidência do Exm? Sr. Senador 
Jutahy Magalhães. Presentes à reunião os Senha... 
res Conselheiros Dr. José Passos Pôrto, Vice-Pre
sidente deste Colegiada, Dr. Yamil e Sousa Outra 
e Dr. Sérgio de Otero Ribeiro,_ Diretor~Executivo 
dÕ Prodasen. Deixam de comparecer, por Jnotivo 
justificado, os Conselheiros Dr, Eduardo Jorge 
Caldas Pereira e Dr. Edgard Uncoln de Proença 
Rosa. Prefoent_e, também, a convite do Senhor Pre
sidente, o Dr. Sinval Senna Martins Júnior, Asses
sor~Chefe da Assessoria da Diretoria Executiva 
do Prodasen. lnidalmente, o Senhor Presidente 
coloca em apreciação a Ata da reunião anterior, 
dispensando a leitura da mesma por ter sido disbi
buída, com antecedência, aos Senhores Canse~ 
lhelros. EsteS a aprovain por uriahirnidade. A se
'güir, _o-senhor Presidente distribui os processos 
PD-0146787-3 -Convênio entre o Prodasen e 
a CÂMARA MUNICJPAL DE IPATINGNMG- se
gundo item da pauta- e o PD-0857187--4 _-
Convênio entre o Prodasen e a ASSEMBLÉIA LE
GISlATIVA DO ESTADO DO ESPIRITO SAI'ITO 
~item 0.3, designando o Conselheiro Yamil e 
Sousa Outra para emitir parecer sobre os mes
mos. Os itens 04, 05, 06 e_07 referem-se, respecti
vamente, aos Convênios entre o Prodasen e o 
miBUNAL DE CONTAS DO ESTADo DO CEA
RÁ (PD~0862/87~8); Prodasen e a UNIVERSIDA~ 
DE FEDERAL DO CEAAÁ (PD-0858187 ~O); Pro
dasen e a SECRETARIA DE; GOVERNO DOES
TADO DO CEARÁ (PD~0872l87~3) e. Prodasen 
e o lRIBUNAL DE JUSTIÇA DO E$PJXl DO 
CEARÁ (PD-0793/87~6). O Senhor Presidente <!e~ 
signa o ConSelheiro José Passos Pôrto para emitir 
parecer sobre os processos referidos. Prosseguin
do, é ,colo_cado em apreciação o oitavo Item da 
pauta, processo PD-0754/87-0, referente à cele
bração de Convênio entre o_ Prodasen _e o MINIS
TÉRIO PÚBLICO DO DF E DOS TERRITÓRIOS. 
A palavra é concedida ao relator da matéria, Con
selheiro,José Passos Pôrto, o qual lê o seu parecer, 
concluindo que "Não havendo quaisquer obstá
culos que impeçam sua celebração, somos favo
ráveis à assinatU[a do _Cohitênio ora proposto". 
O Parecer obtém a aquiescênCia dos Senhores 
Conselheiros. O ri_Ç)Óo_ item·; pro.cesso 
PD~02.36/78-9, diz respeito ao Cor1Vêrlio a ser ce
lebrado entre o_ Prodasen e a Siderbrás - Side
rurgia Brasileira SA O relato'r da matéria, Conse
lheiro Yamil e Sousa Outra, lê o seu parecer; mani
festandO-se favorável à assinatura do Convênio 
"ao mesmo tempo em que sugerimos-à Coorde
nação de Informática um acompanhamento dos 
sistemas de informação a serem desenvolvidos 
pela Sidefbrás, dando sabre os mesmos informa
ções aos órgãos de assessoria, documentação 
e infofmação do Senado Federal, visando seu 
potencial acesso e utilização aos dados aJi disponí-
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veis". A matéria é anaJisada e aprovada por unani
midade. O décimo item, processo PD-0583/87 -1, 
refere-se à falta disciplinar grave cometida pelo 
.servidor GILBERTO PEDROSA DOS SANTOS, 
quando em serviço nas dependências do Proda
sen. O relator da matéria, Conselheiro Yamil e 
Sousa Outra. lê o seu parecer, concluindo que 
"em vista das apurações processuais. aprove-se 
as conclusões da Comissão de Sindicância, ao 
mesmo tempo que sugere para o servidor GIL
BERTO PEDROSA DOS SANTOS, por um peno
da de 12 meses a partir do -cumprimento de pena, 
urna intensificação na supervisão sob a qual o 
mesmo está submetido e, durante o mesmo pe
ríodo, desqualificação para qualquer promoção". 
Debatido o assunto pelos Senhores Conselheiros, 
é o mesmo aprovado por _unanimidade. Prosse
guindo, é colocado em apreciação o processo 
PD-0927/87-2 que trata da Proposta Orçamen
tária do Fundo de Infonnática e Processamento 
de Dados do Senado Federal- Fundasen para 
o exercício de 1988. No seu parecer, o Canse-
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lheiro Yamil e Sousa Outra manifesta-se favorável 
à aprovação do Orçamento Interno do Fundasen 
para o exercício de 1988, "considerando os as
pectos legais observados e a finalidade da aloca
ção dos recursos". A matéria é ana11sada e apro
vada pela unanimidade dos Senhores Conselhei
ros, devendo ser encaminhada à Egrégia Comis
são Oiretora do Senado Federal para aprovação 
e assinatura do Ato respectivo. Nada mais haven
do a tratar, o Senhor Presidente declara encerrada 
a reunião. E, para conStar, eu, Ana Maria Merlo 
Marengo, Secretária do Conselho, lavrei a pre
sente Ata que subscrevo e, após lida e aprovada, 
vaf assinada pelo Senhor Presidente _e demais 
membros do Conselho+ 

Brasl1ia, 15 de dezembro de 1987. -Senador 
Jutaby Magalhães, Presidente do Conselho de 
Supervisão do Prodasen -José Passos Pôrto, 
Vice--Presidente-Yamll e Sousa Dutra, Conse
lheiro- Sérgio de Otero Ribeiro, Diretor-Exe
cutivodo Prodasen. 
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ATO DO PRESIDEN'IE 
N,'1- 263, de 1987 

O Presidente do Senado Federal, no uso das 
atribuições que lhe conferem os artigos 52, item 
38, e 97, Inciso N, do Regimento Interno,_ e de 
coriformidade com a delegação de competência 
que lhe foi outorgada pelo Ato n~" 2, de 197.3, 
e revigorada pelo Ato da Comissão Diretora n~' 
12, de 1983, e de acordo com o disposto na 
Resoluçao n~> 130, de 1980, e tendo em vista o 
que consta do processo n1 018210/87-2, resolve: 
autorizar a contratação sob o regime jurídico da 
Consolidação das Leis do Trabalho e do Fundo 
de Garantia por Tempo de Serviço do Senhor 
João Moura Brandão, para o ernpreg.o de Asses
sor Técnico, com o salário mensal equivalente 
ao vencimento do cargo DAS-3, a partir de 9 
de novembro de 1987, com lotação e exercício 
no Gabinete do Senador José lgnácio Ferreira. 

Senado Federal, 23 de dezembro de 1987.
Senador Humberto Lucena, Presidente. 
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1 -ATA DA 4' RECINIÃO, EM 13 DE 
JANEIRO DE 1988 

1.1 - ABERTURA 

1.1.1- Comunicação da Presidência 

- Inexistência de quorum para abertura 
da sessão e convocação de sessão extraor
dinária a realizar-se amanhã, dia 14, às 10 
horas e 30 ininutos, coffi Ordem do Dia que 
design~. 

1.2- ENCERRAMENTO 

1.3 - EXPEDIENTE DESPACHADO 

1.3.1 --Mensagens do Senhor Presi
dente da República 

- N9s 12 e 1.3/88 (n9"' 6 e 7/88 na origem), 
de agradecimento de comunicação. 

-NoS 11, Úl, 15 a 29188 _(n~s 4, 8, 9 a 
23/88, na origem), peiãs·q-uais o Senhor Presi
dente da República, solicita autor~ção _para 
que o _Governo do Estado çfo _Amazonas e 
as Prefe-ituras Municipafs de Rio das Pedras 

...:_ -SP;- caçãi)aV.;-doS~] =RS. Ceres - qo, 
Guap6_- GO, ~taber~í- GO,_ftapuranga ~ 
GO.- Jandufs - RN, Paulista - PE; Monteiro 
- PB e Macaca- SP, possam contratar ope~ 
rações de crédito para os fins que especifiCam. 

1.3.2 - Projeto de lel 

Projeto de Lei do Senado n9 3/88, de autoria 
do Senador Dirceu Carneiro, que defme limites 
para as reniessas de recursos ao exte·rror a 
título de pagamento de serviços da dívida _ex
tema brasileira. 

Ata da 4"' Reunião, em 13 de janeiro de 1988 
1 ~ Sessão Legislativa Extraordinária, da 48~ Legislatura 

Presidência do Sr. Dirceu Carneiro 

ÀS JOHORAS,ACHAM;SEPRESENTESOSSRS. 
SEi'IADORES. 

-Má do Maia - Aluízlo Bezerra -Leopoldo Pe
rez - Odacir Soares -João Menezes - Jarbas 
Passarinho - Alexandre Costa - Edison Lobão 
- Joáo Lobo - Chagas Rodrigues -Álvaro 
Pacheco- Virgílio Távora- Qd Sab6ia de Car
va1ho - Mauro Benevides - José Agripino -
Lavoisier Maia - Marcondes Gadelha - Hum
berto Lucena- Marco Maciel- Antonio Farias 
- Mansueto de Lavor - Guilherme Palriteira -
Divaldo Suruagy- T eotonio VIlela Fi1ho- Fran
cisco Rollemberg- Lourival Baptista- Luiz Via
na - Ruy Bacelar- José Jgnácio Ferreira -

- Gersó~,_C}iii)S.{a -_~J~O C8-llnon -Jamil Haddad 
-Afonso Arinos -Itamar Franco- Ronan Tito 
-Fernando Henrique Cardoso- Mário-Cõvãs 
-Iram Saraiva- frapuan Costa-Júnior- Pom-
-peu de Sousa- Mauricio Corrêa- Meira Filho 
-Roberto Campos- Lourembérg Nunes Rocha 
- Rachid S_aldanha Deni - Wilson Martins -
Leite Chaves - Affonso Cãinargo -JOsé Richa 
-Jorge Bom!tausen- Dirceu Carneiro- Car
los ChiareUi -José Paulo Bisol-José Fogaça. 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro)- A 
lista de presença acusa o comparecimento de 
54 Srs. Senadoies. Entretanto, não há erO plenário 
o quorum mínimo para· a abertura da sess.!!Jo. 

Nos termos do § :?9 do art. 180 do Regimento 
(ntemo, o expediente que se encontra sobre a 

\mesa ~erá 4espachado pela Presidência, indepen~ 
'dentemente de leitura. 

Nestas condíçÕes, 'Vou encerrM a presente reu· 
nião, convocando ·as Srs. Senador_~§ para uma 
seSsãO- extra6rdfnária a realizar-se amanhã, dia 
14, às 10 horas e 30 minutos, com a seguinte 

ORDEM DO DIA 

1 

Votação em turno único, do __ Projet.o· de Lei da 
Câmara n9-5j, de 1987 (n9 183/87, na Casa de 
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PASSOS PÓRTO 
Oiretor·Geral do Senado Federal 
AGACIEL DA SILVA MAIA 
Oiretor Executivo 
LUIZ CARLOS DE BASTOS . 
Oiretor Administrativo 

JOSECLER GOMES MOREIRA 
Oiretor Industrial 
LINDOMAR PEREIRA DA SILVA 
Oiretor Adjunto 

origem), de iniciativa do Senhor Presidente da. 
República, que ftxa o efetivo da Polkia Militar do 
Território Federal do Amapá e dá outras providên~ 

EXPEDIENTE 
CENTRO GRÁFICO DO SENADO FEDERAL 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL 
Impresso sob a responsabilidade da Mesa do SenadQ._Federal 

ASSINATURAS 

Semestral ...................... ......,....~-~~----...,..~--CzS 264~00-
DespesacLpostagem ................. , ....... ~_ ............ Cz$ 66,00 

(Via Terrestre) 330 00 
TOTAL ·' 

Exemplar Avulso .................... c~~--~····• ... rr~~~~ Cz$_ 2,00 
Tiragei'n: 2.200.exemplares. 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu ·carrl.eiror- Es
tá encerrada a reuni_ão. 

cias, tendo _ _ __ _ 
PARECER FAVORÁVEL, proferido em Plenário._ 

(Levanta~ se a reunião às 1 U noras e 35 
minutos) 

PROJETO OELEI 
PROJETO DE LEI DO SENADO 

N'3,de 1988 

2 
EXPEDIENTE 

Despachado nos termos do§ 2~ do art. 180 
d~ Regimento Interno 

Define Omites para as remessas de re~ 
cursos ao exterior a título de pagamen
tos de serviços da dívida externa brasi· 
lelra. 

O Congresso_ Nacional decreta: 
Art. 1 e Fi~a limitado a um percentual máximo 

Votação em turno único, do Projeto de Lei c;la 
Câmara n~' 57, de 1987- Complementar (n9 
10/87 -Complementar, na CàSa de origem), 
que dispõe sobre a aposentadoria voluntária, nas 
condições que especifica, aos servidores civis que __ 
trabalham em estabelecimentos industriais da 
Onião, produtores de muni_ç_ões _e explosivos, ten
do 

PARECER FAVORÁVEL, proferido em Plenário. 

MENSAGENS DO PRESIDENTE 
DAREPÓBUCA 

De_~decimento de. ~omunlcação: 

_ _de 2,5% (dots e meio por cento) do Produto Inter
no Bruto o montant!e: de recursos remetidos 
anualmente ao exterior para pagarTtentos de servi· 
ços da dívida ex:terna_br_asileira. 

3 

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei 
da Cãmãia n• 99, de 1986 (n• 5.289/85, na Casa 
de origem), que regula a profissão de Supervisor 
Educacional e determiha outraS providências. 
(Dependendo de Parecer.) · · ' · · · 

N912/88 (n" 6/88, na origem), de 11 do corren· 
te, referente à aprovação das matérias constantes 
das Mensagens SM n'?'õ 431 a 451, 453_ a 504, 
511,512,514 a 518, 520 e523 a 527, de 1987. 

- Nç 13!á8 '(n9.7/88, nã origem), de 11 do Corren
,te, refere~"~:te à aprovação das matérias- cOnstantes 
das Mensagen.s da.Presidênçia da República n"s 
502, 556,-557, 613, 623 a li26, 628 a 638, 645, 
647 a 650, 652 a654, 658,661 a 665, 670, 673 

4 e 674, de 1987. 

Discussão, em turno único do Projeto de Lei Para deliberação do. Senado 
da Câmara n9 55, de 1987 (n9 176187, na Casa 
de origem), de inidãfiva do Senhor Presidente, ~ , . ti9 _14/8~8 (_j,e 8/88, na origem), ~~-que solicíta, · · 
da República, que autoliia" a 'doa_ção de fraçãó nos termos do art. 42, item VI, da COii:StitUição, 
ideal de imóvel situado no Município de Ju[z de .e de acordo Com o art. 2 9_® Re~olução n9 93n6, 
Fora, Estado de Minas GeraiS.-(ôependeridõ de ~ao" senado FedeiaJ-, "ãutorii.3_çã0 do SenadO pãra 
Parecer.) que o Governo do Estado do Amazonas possa 

5 
Disc:us.são, em_ turno único, do Projeto de Lei 

da Câmi!ra n9 56, de-1987 (!Í9 179/87, na_Casa 
de origem), de iniciativa do S~nhor Presidente 
da República, que autoriza Ç> __Poder Exe~utivo a 
atualizar, anualmente, os valores da subvenção 
concedida ao Instituto Histórico e Geográfico Bra~ 
sileiro através da Lei n9 2.956, de 17 de novembro 
de 1956. (Dependendo de Parecer.) 

contratar operação de crédito, para o fim _que 
especifica. 
N~ 11 e 15 a 29 (n~5 4 e 9 a 23/88, na origem), 

,,W) que _solicita, ngs_ t~rn:t9S do item VI_ do art. 
.f12_ da ConstituiÇão aUtorização do Sehado para 

_ que as Prefeit~ras Municipais de Rio das Pedras 
(SP), Caçapava do Sul (RS), Ceres (GQ), Guapó 
(GO), ltabera( (GO), ltapuranga (GO), Jandufs 

. (RN), Paulista (PE), Monteiro (PB) e Mococa (SP), 

. possam contrãtar operações de crédito, para os 
fins que especificam. 

§ 19 Os serviços da dívida" externa ~empreen
dem Os pagamentos relativos à sua amortização 
e a totalidade __ de encargosJinanceiros asSociados. 

§ 2<1- Toda e qualqUer inodificação do limite 
definido no caput deste artigo dependerá de pré-
via autorízação legislativa: - - -
- Art. 2~' Esta lei entrã. em ViQ'õr rl~fdata de sua 
publicação. 

Art. Jo Revogam~se as disposições em con~ 
trário. 

Justificação 

_ As ab..iãis con9ições de pagamentos de_ encar
gos e seiViços associados à dívida externa im
pêl~_m- restriçõeS substantivas não apenas ao pro
cesso de crescimento da economia brasileira, 
mas também à premente necessidade de se ate
nuar os níveis de miséria absoluta a que está sub
metida parcela expressiva da população brasileira. 

Com efeito, existe coosenso, tanto a nível técni
co quanto político, acerca da necessidade de se 
limitar o montante anual dessas transferências 
ao exterior. - - - - -

__ Pretende-se com esta ProPosição dar suporte 
legar a esse consenso, ao tempo em que tomar 
possível o resgate da dívida social acumulada ao 
longo das últimas décadas. _ 

Sala das SeSsõeS, 13-de janeiro de 1988. 
Dirceu Carneiro. 



República Federativa do Brasil 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL 
SEÇÃO 11 

ANO XUII N• 007 SEXTA-FEIRA, 15 DE JANEIRO DE 1988 BRASIUA-DF 

SENADO FEDERAL 
Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do artigo 42, inciso VI, oa Constituição, e eu, 

Humberto Lucena, Presidente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N• 9, DE 1988 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Mandirituba, Estado do Paraná, a contratar operação 
de crédito no valor correspondente, em cruzados, a 25.375,93 Obrigações do Tesouro Nacional 
-OTN. 

Art. I'· É a Prefeitura Municipal de Mandirituba, Estado do Paraná, noÚermos do artigo 2• da Resolução 
n' g3, de 11 de outubro de 1976, alterada pela Resolução n• 140, de 5 de dezembro de 1985, ambas do Senado 
Federal, autorizada a contratar operação de crédito no valor correspondente, em cruzados, a 25.375,93 Obrigações 
do Tesouro Nacional- OTN, junto à Caixa Económica Federal, esta na qualidade de gestora do Fundo de Apoio 
ao Desenvolvimento Social- FAS, destinada à aquisição de veículo para transporte escolar, para o Município. 

Art. 2• Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
Senado Federal, 14 de Janeiro de 1988.- Senador Humberto Lucena, Presidente. 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do artigo 42, inciso VI, da Constituição, e eu, 
Humberto Lucena, Presidente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N• 10, DE 1988 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Montes Claros, Estado de Minas Geráis, a contratar 
operação de crédito no valor correspondente, em cruzados, a 62.781,95 Obrigações do Tesouro 
Nacional - OTN. 

Art. I' É a Prefeitura Municipal de Montes Claros, Estado de Minas Gerais, nos termos do artigo 29 da 
Resolução n• 93, de 11 de outubro de 1976, alterada pela Resolução n9 140, de 5 de dezembro de 1985, ambas 
do Senado Federal, autorizada a contratar operação de crédito no valor correspondente, em cruzados, a 62.781,95 
Obrigações do Tesouro Nacional- OTN,junto à Caixa Económica Federal, esta no qualidade de gestora do Fundo. 
de Apoio ao Desenvolvimento Social- F:AS, destinada à construção de colégio de 2• grau, no Município. 

Art. 2• Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
Senado Federal, 14 de janeiro de !988. ,...-Senador flumberto Lucena, Presidente. 
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PASSOS PORTO 
Oiretor-Geral do Sanado Federal 
AGACIEL DA SILVA MAIA 
Oiretor Executivo 
LUIZ CARLOS DE BASTOS 
O.retor Administr•tivo 
JOSECLER GOMES MOREIRA 
Düetor lndustnal 
LINOOMAR PEREIRA DA SILVA 
Oi:retot" Adjunto 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seç:ão II) Janeiro de 1988. 

EXPEDIENTE 
CENTRO GRÁFICO DO SENADO FEDERAL 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL 
Impresso sob a responsabilidade da Mesa do Senado Federal 

ASSINATURAS 

Semestral .......... , .......... -~ .... ,ç •••••••• ..-~ ••••• -.-....... Cz$ 264,00 
Despesadposragem .................................. -... Cz$- 66,00 

(Via Terrestre) 330 ()O_ 
TOTAL ' 

Exemplar Avulso ................................. "····· Cz$ _ 2,00 
Tiragem: 2.200.eXetnplares. 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do artigo 42, inciso VI, da Constituição, e eu, 
Humberto Lucena, Presidente, promulgo a seguinte 

RESOLUçAO N' 11, DE 1988 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Montes Claros, ~tado de Minas Gerais, a contratar 
operação de crédito no valor correspondente, em cruzados, a 15.225,56 Obrigações do Tesouro 
Nacional- OTN. 

Art. 1' É a Prefeitura Municipal de Montes Claros, Estado de Minas Gerais, nos termos do artigo 2' da 
Resolução n' 93, de 11 de outubro de 1976, alterada pela Resolução n• 140, de 5 de dezembro de 1985, ambas 
do Senado Federal, autorizada a contratar operação de crédito no valor correspondente, em cruzados, a 15.225,56 
Obrigações do Tesouro Nacional- OTN, junto à Caixa Económica Federal, esta na qualidade de gestora do Fundo 
de Apoio ao Desenvolvimento Social - FAS, destinada à construção de creches, no Município. 

Art. 2' Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
Senado Federal, 14 de janeiro de 1988.- Senador Humberto Lucena, Presidente .. 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do artigo 42, inciso Yl, da Constituição, e eu, 
Humberto Lucena, Presidente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N' 12, DE 1988 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Palmeira, Estado do Paraná, a contratar operação 
de crédito no valor correspondente, em cruzados, a 9.965,32 Obrigações do. Tesouro Nacional 
-OTN. 

Art. 1' É a Prefeitura Municipal de Palmeira, Estado do Paraná, nos term~s do artigo 2' da Resolução 
n' 93, de 11 de outubro de 1976, alterada pela Resolução n' 140, de 5 de dezembro de 1985, ambas do Senado 
Federal, autorizada a contratar operaçiio de crédito no valor correspondente, em cruzados, a 9.965,32 Obrigações 
do Tesouro Nacional- OTN, junto à Caixa Económica Feder<tl, esta na qualidade de gestora do Fundo de Apoio 
ao Desenvolvimento Social - FAS, destinada à aquisição de equipamentos para. serviços de conservação de rua 
e rede de esgoto, no Município. 

Art. 2' Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
Senado Federal, 14 de janeiro de 1988. -Senador Humberto Lucena, Presidente. 
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Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do artigo 42, inciso VI, da Constituição e eu, Humberto 
Lucena, Presidente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N• 13, DE 1988 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Ponta Porã, Estado do Mato Grosso do Sul, a 
contratar operação de crédito no valor correspondente, em cruzados, a 11.064,76 Obrigações 
do Tesouro Nacional - OTN. 

Art. 1 • É a Prefeitura Municipal de Ponta Porã, Estado do Mato Grosso do Sul, nos termos do artigo 
2• da Resolução n• 93, de 11 de outubro de 1976, alterada pela Resolução n• 140, de 5 de dezembro de 1985, 
ambas do Senado Federal, autorizada a contratar operação de cré<:!ito no valor correspondente, em cruzados, a 
11.064,76 Obrigações do Tesouro Nacional- OTN, junto à Caixa Económica Federal, esta na qualidade de. gestora 
do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social - FAS, destinada à aquisição de veículos para transporte escolar, 
para o Município. .. 

Art. 2• Esta Resolução entra em vigor na data de sua ·publicação. 
Senado Federal, 14 de janeiro de 1988.- Senador Humberto Lucena, Presidente. 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do artigo 42, inciso VI, da Constituição e eu, Humberto 
Lucena, Presidente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N• 14, DE 1988 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Primeira Cruz, Estado do Maranhão, a contratar 
operação de crédito no valor correspondente, em cruzados, a 42.293,23 Obrigações do Tesouro · 
Nacional - OTN. 

ArL 1' É a Prefeitura Municipal de ~Primeira Cruz, Estado dO\ Maranhão, nos termos do artigo 2• da Resolução• 
n• 93, de 11 de outubro de 1976; alterada pela Resolução n• 140, ae 5 de dezembro de 19S5, ambas do Senádo 
Federal, autorizada a contratar operação.de crédito no valor correspondente, em cruzados, a 42293,23 Obrigações 
do Tesouro Nacional- OTN, junto à Caixa Económica Federal, esta na qualidade de gestora do Fundo de Apoio 
ao Desenvolvimento Social - FAS, destinada à implantação de sistema de distribuição d'água, no Município. 

Art2• Esta Resolução entra em vigor ·na data de sua publicação. 
Senado Federal, 14 de janeiro de 1988.- SenadorHumberto Lucena, Presidente. 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, no$ termos do artigo 42, inciso VI, da Constituição e eu, Humberto 
Lucena, Presidente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N• 15, DE 1988 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Santo António de Jesus, Estado da Bahla, a contratar 
operação de crédito no valor correspondente, em cruzados, a 252.849,57 Obrigações do Tesou
ro Nacional - OTN. 

Art. 1' É a Prefeitura Municipal de Santo Antônio de Jesus, Estado da Bahia, rios termos do artigo 2• . 
da Resolução n' 93, de 11 de-oUtUbro de 1976, alterada pela Resolução n• 140, de 5 de dezembro de 1985, ambas 
do Senado Federal; autorizada a contratar operação de crédito no valor correspondente, em cruzados, a 252.849,57 
Obrigações do Tesouro· Nacional...:_ OTN, junto à Caixa Económica Federal, esta na qualidade de gestora do Fundo 
de_Apoio ao Desenvolvimento Social - FAS, destinada à implantação de calçamento, meios-fios, drenagem pluvial, 
construção de um centro de abastecimento, chafarizes e lavanderias, no Município. 

Art. 2• Esta Resoíução entra-em vigor na data de sua publicação. 
Senado Federal, 14 de janeiro de 1988.- Senador Humberto Lucena, Presidente. 
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FaçosaberqueoSenado Federal aprovou-, nos termos do artigo 42, inciso VI, da Constituição e eu, Humberto 
Lucena, Presidente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N• 16, DE 1988 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Palmeira, Estado do Paraná, a contratar operação 
de crédito no valor correspondente, em cruzados, a 16.105,94 Obrigações do Tesouro Nacional 
-OTN. 

Art 1' É a Prefeitura Municipal de Palmeira, Estado do Paraná, nos termos do artigo 29-âa Resolução 
n' 93, de 11 de outubro de 1976, alterada pela Resolução n' 140, de 5 de dez.embro de 1985, ambas do Senado 
federal, autorizada a contratar operação de crédito no valor correspondente, em cruzado_s, a 16.105,94 Obrigações 
do Teso_uro Nacional - OTN, junto à Caixa Econõinica Federal, esta na qualidade de gestora do Fundo de Apoio 
ao Desenvolvimento Social- FAS, destinada à aquisição de veículos para transporte escolar, no Municlpio. 

Art. 2• Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação: 
Senado Federal, 14 de janeiro de 19_88.- Senador Humberto Lucena, Presidente. 

l-ATA DA S• SESSÃO, EM 14 DE JA
NEIRO DE 19àll 

!.l-ABERTURA 

1.2 -EXPEDIENTE 

1.2.1 -Comunicação da Presidência 

Recebimento da complementação da docu
mentação necessária à tramitação do Olicio 
n~ S/54/87, do Governo do Estado do GoiáS. 

1.22-Discursos do Expediente 

SENADOR !TAI1AJ? FRANCO _-Reflexees 
sobre dados estatísticos fornecidos pelo Ban-
co Mundial. 

SEIYADOR LEITE CHA WõS- Criticas à li
derança do PMDB na Constituinte. 

SENADOR Alft11R GABRIEL ~ Motivação 
política na demissão da Dr" Elisa V~ana Sá,
da Fundação SESP. 

1.2.3 .-Requerimentos 

- N~ 2/88, de urgência para o Projeto de 
Lei do Senado n~ 2/8.8,_ que altera dispositivos 
da Lei n9 5.682, de_21 de julho de 1971 (Lei 
Orgântca dos Pãrtidos Políticos). 

- N~ 3/88, de autoria do Senador Fernando 
Henrique Ca"rdoso e outros Senadores. soiLcl-_ 
tando que, em 13 de maio de 1988, seja reali·
zada sessão especial para comemorara trans
curso do centenário da abolição da escrava-
tura no Brasil. -

1.3.-0RDEM DO DIA 

Projeto de Lei da Câmara n9 51, de 1987" 
(no 183/87, na-Casa de origem), de" iniciatiVa 

O SUMÁRIO 
do Senhor Presidente da República, que fixa 
o efetivo da Polícia Militar do Tetritótio Federal 
do Amapá e dá outras providências. Apro· 

_ vado. À sanção.· _ 

Projeto de Lei da Câmara n9 57, de 1987 
-Complementar (n9 10/87....:... Complemen
tar, na Casa de origem), que dispõe sobre 
a aposentadoria voluntárj~._nas condições_ que 

-especifica, aos servidores civis que trabalham 
em estabeledmentos industriais da União, 
produtores de munições e explosivos. Apro-
yado._À~nção. _ ·--

Projeto de Lei da Câmara n~ 99, de 1986 
(n9 5.289/85, na Casa de origem), qÚe-iegula 
a profissão de Supervisor Educacional e deter-

- mína outras providências. Discussão encer
rada do Projeto _e da emenda, após parecer_ 
proferido pelo Senador Pompeu de Sousa, de
vendo a votação ser feita na sessão seguinte. 

Projeto de Lei da Câmara n9 55, de 1987 
(n1 178/87, na Casa de qrlgem), de__inj~[ativa 
do .SehhOr Presidente da República, que auto· 
riiã a doação de fração Ideal de imóvel situado 
no ~_unicípio de Juiz de Fora, Estado de Minas 

-Ciétais. DiscUssão encerrada, após parecer 
proferido pelo Senador Itamar Franco, tendo 
_usado da palavra o Sr. Afonso Arinos, __ devendo 
a votação ser feita na sessão seguinte. 

Projeto de Lei da Câmara n~ 56, de 1987 
(no 179/87, na Casa de origem), de i_niciativa 

_ dp_S_enhor Presidente da Repúbl!ca, que auto
riza o Poder ExecuUvo a atualizar, anualmente, 

"OS valores da subvençã-o concedida ao Insti
tuto Histórico. e_ Geográfico Brasileiro através 
d<;~ Leíil~-2956, de 17 de_ novembro de _1956. 
DiSCUSSáOencerradã; ãpós parecer profe--

rido pelo Senador Chagas Rodrigues, devendo 
a votação ser feita na sessão seguinte. 

_ ___ 1.3.1 - MatérlB.S em regime de urgên· 
da 

-Projeto de Lei do_ Senado n~ 2/88, em 
regime de urgência nos termos do F:equeri
mento no 2/88,1ido no EXpediente. Aprovado, 
em 1 o turno, nos termos do substitutivo de 
plenário, após parecer proferi~o pelo SenC!dof 
Gerson Cãiílála, terído usado da palavra os 
Srs._ Mansueto de Lavor, Affoilso Camargo e 
Chagas Roc;frJgues. 

_ ~ Redação do vencido, paré!_ o segundo tur
no regimental, do Pcojeto de L_ei do Senado 
n? 2/88, em regime de urgénda. Aprovado. 
À Câmara dos Deputados. 

:....: Requerimento no 3/88, lido iló Expedien
te da pr~sente sessão. Aprovado. 

1~3.2 -Discursos após a Ordem do Dia 

SENADOR 1>1ARCO MAC/EL- Crise ener
gética no NOrdeste. 

SENADOR LOORIVAL BAPTTSTA- Refor
mulação do Sisterha Financeiro de Habitação. 

1.3.3- DesJgnação da Ordem do Dia 
da próxima sessão 

1.4- ENCERRAMENTO 

2-MESA DIRETORA 

3- LÍDERES E VI CE-LÍDERES DE 
PARTIDOS 

4::.., COMPOSIÇÃO DE COMISSÕES 
PERMANEI'ITES 

...,_ -· 
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Ata da 5" Sessão, em 14 de janeiro de 1988 
1 ~ Sessão Legislativa Extraordinária, da 48~ Legislatura 

-EXTRAORDINÁRIA-
Presidência do Sr. Francisco Rollembeqj 

ÀS 10 HORAS E 30 M/N(fl'OS, ACHAM-SE - desta Ci;ii,- para reflexão dos Sr5. Senadores e :·~Vez nlaiS pObreS e caaa vei-inais dependentes 
.PRESENTES OS SRS. SENADORES: para- que constas_se .dos Anais, alguns dados de desta -co-rri.Linidade~financeira internaciorial. Por-
Mário Maia_ AJuízio Bezerra _ Leopoldo Perez 1987, do Banco M111ndial, e algumas dessas esta-.. tanto, nesse instante em que vamos examinar a 
_ Odacir Soares_ Ronaldo Aragão_ Olavo tísticas que se referem a antes_de 198_7. - rióva-CõriStítüiÇ:ã"6 brasileira, -é pre<:lsó ter u~a 
Pires -João Menezes _ Almir Gabriel- Jarbas O que mostra o Banco __ Mund.ial merece, da visão universal dos fatos, e não apenas uma visão 
Passarinho _ Alexandre Costa _ Edison Lobão parte de todos nós, Senadores da República e, local da situaÇão brasileira:· mas é preciso que 
-ChagasRodrigues-ÁivaroPacheco-Virgilio em particular, nós da América do Sul, uma pro- ·o Brasil poss.a, realmente, com outros países, ten-
Távora ~Cid Sabóia de Cãrvalho _Mauro Bene- funda reflexão neste instante em que_o Brasil exa- tar modificar este panorama de pobreza absoluta 
vides-CarlosAlberto-JoséAgripino-Lavoi- mina~ sua nova ~arta cqnstítudonal, em que ql).e reina rlãõ ·apenas no nosSo Pais, ma.s em 
sier Maia 4- Marcondes Gadelha _ Humberto__ o Brasil tenta, ma1s uma vez, um acordo con: todos os países dominados por essa comunidade 
Lucena _ Marco Maciel _ Antonio Farias ____ seus:devedores e com os seus credores, que_evl- finançeira internacional. . 
Mansueto de Lavor_ Guilherme Palmeira~ Di- denteme,nte são aqueles que d~em ao Brasil. Veja V. EX~-sr: Presidente e Srs.~Senadores, que 
valdo Suruagy _ T eotonio VIlela Filho _Albano Mas _particularmente nós, da Aménca do Sul, ~e- se fôssemos eXaminar o endividamento brasileiro 
FranCo-FrandscoRollemberg-lõUrWa!Bap~ vemos atentar para os dados~doBanc_o M~n?1~l iríamos encontrar, apenas partindo de 1967, a 
tista-LuizViana-~RuyBacelar--Josélgnácio que mostram que os 25 patSes d? Herxnsfen~ dívida em bilhões de dólares, dados obtidos ora 
Ferreira _ Gerson Camata ,_ JQáó ·czlimon _ Norte, e en?'e. eles o~ _Estados Umdos,_ Fran!a, -ii.O BanCo Central, ora rlo Ministério da Fê12enda, 
Jamil Haddad _Afonso Arinos --::-Itamar Franco H_ol~nda, B~elg1ca, Suec~a, _Luxemburgo e JapaC?, ccrm- ·pequenas diferenças· por" -eXemplo, a partir 
_ Ronan TLto _Fernando Henrique Cai'âóso que coml?oem os chamados pars:s desenV?~- de 198L Em 1_967 a nossa dívida era de 3,4 
-MárioCOvas-lramSaraiva~_lrapuanCoSta dos, dommam 9~% das exportaçoes ~undi~Is, bilhões-de dólares. A seguir, temos a seguinte 
Júnior _ Pompeu de Sousa _ Meira Filho _ s7ndo responsáveiS ~ar 70% das transa~oe~ pnn- relação: --
Roberto Campos ...;.... Louremberg Nunes Rocha Clpalmente de cer:a1s: ce:ca de 180 mil?oes de 
- Mendes Canale - Rachid Saldanha Derzi - _Jpnela~as e~ relaç~ ao tri~o, arroz, _cente~o,_ceva- 1 9_68 - 3,8 
Leite ChaveS- Affonso camargo:-_:_.-José Richa da,_ aveia, milho, cafe e SQja. Apenas os Estados 1969- 4,4 
_Jorge Bomhausen _ Dirceu CarneirO"- Car- . Unidos, S~s. Senadores, çon1I'<?lam 46_% do mer- 1970 - 5,3 
los Chiarelli -José Paulo Bisei-José Fogara - cado_detrigo; 84% do c:omé~c1o de milho; e 90% 1971- 6,3 

)' das compras e vendas de SOJa. 1972 - 9,5 

O SR. PRESIDEriTE (Francisco Roliemberg) 
- A ~sta de presença acusa o comparecimento 
de 57 Srs. Senadores. Havendo número re_gimen~ 
tal, declaro aberta a sessão. 

Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos tra- _ 

Os membros_ do_s_ países mais desenvolvidos 1973 ~ 12,6 
são responsáveis por 15,7% da população mun- Erri 1974, era de 17,2; em 1975, Sr. Presidente, 
clial; 82% da produção; 91% das exportações; quandoaquichegamosaoSenadodaRepública, 
90% -d_as verbas para armamentos~ gostaria de 0 nosso endividamento ex:t.eroo era_çia_or.dem de 
repetir este número; 90% d~ _verbas, para arma- 21,2 bilhões õe dólares; em 1976, era ele 26 bi· 
ment9; 98% dos recursos_apl_içados em_pesqüi- Jhões de dólares; em 1977, de 32 bilhõ-es;- em 

-- --sas;- 81% dos investimentos_ ,com ensino, 85% 1978, de 43 bilhões; em 1979, ae--49,7 bilhões; 
O SR. PRESIDENTE (Francisco Rollemberg) de todos os lucros com o comércio exterior, e em 1980,-de 53,9 bilhões. 

balhos. 

- Na Sessão Extraordinária do dia 16 de dezem- a perspectiva de vida é âe 7 4 _anos. Nos paises Observem, Srs. Senadores, já a partir de 1981, 
bro de 1987, foi lido_o Oficio n~_S/54, de 1987, devedores a perspectiva de vida está entre 39 0 salto que teremos nesse endividamento, e aí 
do Governo do Estado de Ooiás, solicitando auto- - e._ 55 anos_ __ e a renda per CapJta entre_ US$ 245 há uma discordância entre os -dados fornecidos 
rização do Senado para que aquele Estado possa e US$ 1500, enquanto nos pai ses riCoS esta renda por alguns Ministérios do Governo e pelo próprio 
realizar operação de empréstimo externo, para édeUS-$"10.000. -Banco.Central. - -- -- -- -
os fins que especifica. _Das 200 -grandes empresas internacionais- Temos dados de 1981, deS:8~4 bilhões de dóla-

Amatériaficouaguardando,naSe.C:retariaGeral pasmem, Srs. Senadores! -198 com sede_ nos res, qUando 0 Banco Central registra 71,87 bi-
da Mesa, a complementação dos documentos ne- países ricos, em 196_0, detinham 17,7% do PNB lhões; em 1982, de 69,7 bilhões, quando 0 Banco 
cessários. (Produto Nacional Bruto)_ de todos os paises do Central registra 83,2 bilhões; em 1983, de 81,3 

Tendo a Presidência recebido os refe!jd~ do- mundo, e em 1983 estas empresas passaram a bilhões, quando -0 Banco Central registra 91 bi-
cumentos, designará, oportunamente, nos termos deter 32,3% do PNB. lhões de dólares; em 1984, 05 dados são de 92 
da Resolução no 1• de 1987, 0 Relator da matéria. Esses dadõs são por demais significativos, Sr. bilhõe-s para 102 bilhões, pelo Banco Central; 

OSR.PRESIDEriTE(FranclscoRollemberg) Presidente,emerecemaatenção,umexamemais 1985, de 100 bilhões de dólares contra 105 bi-
- Há oradores inscritos. . apurado das autoridades brasileiras, neste mo- lhões pelo Ban-cO Central; em 1986, de 11 O bi-

Concedo a palavra ao nobre Senador Itamar menta em que se quer falar que o Brasil deve lhõe-s; erri-1987, de 120 bilhões_ contra 113,282 
FrãhCo. ~- ~~reingressar na comunidade financeira internado- _ bilhões registrados pelo Banco Central. 

nal e, neste reingresso, já se fala na ida ao Fundo Portanto, Srs. Senadores, ao traz.er_esses núrrle-
O SR-ITAMAR FRANCO (PL-MG.Pronun

cia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) 
-Sr. Presidente, Srs. Sei'fãdõtes: -

Neste momento em que se fala numa nova 
ordem econômico-sodal~ quando o novo Ministro 
da Fazenda anuncia intempeStivamente, no nosso 
entendimento, a ida do Brasil ao Fundo Monetário 
Internacional, gostaria de trazer ao conhecimento 

Monetário Internacional ros por demais significativos, ·cremOs qUe é hora 
Argumenta S. ~.o novo Ministro da Fazenda, de uma tomada de posição. Não adianta S. Ex" 

-que o Fundo Monetário Internacional mudou o o Ministro da Faze"nda alzer que -Vai obedecer a 
seu discurso. Não sabemos qual a modificação, um orçament9_ unificado-do COngresso Nacional, 
qual a mudança na ação do Fundo Monetário quando sabemos que ele realmente não existe. 

-= lntemaçiqnaLmas sabemos, Sr. Presidente, e não O Congresso Nacional não aprovou o orçamento 
apenas cóm esses dados revelados pelo Banco das empresaS estatais, e h_Ouve uma discrepância 
Mundial, que nós, do Hemisfério_Sul, estamos ca- em relação ao orçamento enviado pelo Executivo. 
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Sr. Presidente, no exame de nosso orçamento, 
na primefra mensagem enviada pelo Poder Exe
cutivo, observamos -u-ma taxa inflacionária de 
60%, e o Governo brasileiro foi obrigado a cor
rigi-Ia. 

Notem, Srs. Senadores, que qUando o Ministro 
da Fazenda disse que vai obedecer ao orçamento 
- e esperamos que realmente isso aconteça -
é necessário frisar que no nosso orçamento, apro
vado pelo Congresso Nacional, a taxa inflacionária 
brasileira estimada para 1988 é da ordem 4e 
120%. Sr. Presidente, na chamada economia do 
"arroz com feijão", agora que temos um burocrata 
no Minfstério da Fazenda, um homem que i~s_er
viu a governos anteriores - e nada tem95 contra 
a atuação de S. Ex• - evidentemente, a Nova 
República hoje é uma mesclagern da Velha Repú
blica, praticamente com os mesmos persona
gens, e não seria realmente de estranhar que o 
novo Ministro da fazenda fosSe recrutado, como 
o foi, dos. quadros da Velha República. 

De qualquer forma, Sr. Presidente, era o que 
tinha a dizer nesta manhã, na expectativa e na 
esperança de que esses números, fornecidos pelo 
Banco Mundial, possam levar a todos nós aquele 
sentido de que este Pais precisa se desenvolver, 
que a sua economia não pode ser sangrada para 
pagar a comunidade fmanceira intemadonal, em 
detrimento de nosso desenvolvimento. Vamos es
perar que as palavras_do novo Ministro da Fazenda 
não fiquem apenas numa retórica. Vamos aguar
dar que o social realmente deste Governo, que 
ainda tem tempo, não se transforme como no 
passadp recente, em que o social era desprezado, 
em que o social era um subproduto do cresci
mento _econômico. E não adianta falar em cresci
mento social se este se mantém atrelado como 
subproduto do crescimento. 

Era o que finfiã a dizer, Sr. Presidente. (Muito 
bem!) 

O SR. PRESIDENTE (FranciscciRollemberg) 
- Coricedo a palavra ao nobre Senador Leite 
O!aves. _ 

OSR. LEITE CHAVES (PMDB- PR. Pronun
cia o seguinte discurso)_~ Sr. Presidente, Srs. 
Senadores: 

Em nossa reunião de ontem, da bancada do 
PMDB na Constituinte, tive oportunidade de tecer 
algumas considerações; a primeira acerca da an
tecipação da votação do sistema de Govemo.--o 
sistema de Governo está tão ínsito no Projeto de 
Constifutção, que, se não o apreciarmos antes, 
deixaremos todos os Constituintes perplexos ao 
se posicionarem em relação a cada um dos arti
gos _a serem votados; porque ao se votar, havere
mos de pensar em qua1 seria a conseqüência 
daquele artigo num sistema presidencialista ou 
parlamentarista. Se_antecipássemos essa votaç.!!io, 
através do acordo de lideranças ou de modifi
cação do Regimento, criaríamos, Sr. Presidente, 
clima favorável à votação do restante da Consti
tuição. Por outro lado, se não o fiZermos e obede· 
cermo"s ao Regimento, quando votarmos o siste
ma de _Governo, que no projeto é parlamentarista, 
corremos o- risco da nulificação de todo o trabalho 
já feito. Explico. Aprovado o presidencialismo, to
do a projeto terá que ser modificado, em razão 
de sua inutilidade, porque_onde se falar em presi
dente, a acepção e alcance são diferentes para 
um ou outro regime. 

Sr. Presidente, fiZ também menção--à neces·- -se haveria de dizei- se após nos inscrevêssemos, 
sidade de tennos uma comissão de juriStas da - a Mesa fizesse sorteio para uso da palavra? 
mais alta sabedoria técnica. dentro desta Casa, Então, Sr. Presidente, há uma série muito gran-
para dar suporte às discussões de Plenário, por· de de desacertos. Soü testemunha de que quando 
que-dig~os_-normaesubstância,naConsti- a ConiiS;sâO de Sistematização terminou seu tra-
tuição, são coisas muito aproximadas. A nossa balho, onde matérias novas foram· aCrescidas, 
Bancada, com algumas _excessões, teve um de- houve uma frustração; muitos Parlamentares de 
sempenhO teri"ível, até humilhante, ensejando nosso partido se sentiram chocados em razão 
com isto gr.3ndes dificuldades. _Muitos de V. Ex.ts dª não aceitação das suas emendas, e o pior, 
viram como é que nosSos více-líderes se hOUVe- de que não tivessem mais oportunidade, pelo Re-
ram. Não que S. Ex"" não fossem homens brilhan- gimento,_de discuti-Ias no futuro. 
tes em outros setores, mas não o são especifica- O Senador Mário Covas, naquele instante de 
mente nesse tema. apreensão, poderia ter reunido a nossa bancada 

Então, Sr. Presidente, nós que somos, na Casa, e discutido camínhos. S. Ex~ não a reuniu. Então, 
homens desse setor, estamos sendo acusados nossos companheiros passaram a assinar doeu-
pela Nação,- c-omo muitos juristas ilustres desta menlo$. a fim de viabilizar ·novãs emendas. A Na-
Casa, de sermos os responsáveis por esta coisa ção esta_va assim posicionada: de um lado, os 
terrível que está saindo. fazendeiros ríãcionais apavorados com a questão 

Tive oportuniâade também de dizer 9 seguinte: da reforma agrária, jogando-os_ nos braços qa 
UDR. Os empresários de São PauJo a eles se uni~ 

que ~3lrTl0~ _ ent~~r na parte- mais importante da ram, depois que se estabel_eceu a questão sobre 
Corisfiluínfe, isto é, na votação por artigos. Temos 'a estabilidade. Esses dois Setores econômicos se 
um coffipfomisso Com a: Nação de fazermos a uniram, com toda a mídia nacional, em violentas 
melhor -constituição. Não é a Constituição ideal, investidas contra a Constituinte, 
que é difidl demais. Por que isso? Porque estamos 
fazendo uma Constituição de consenso. Além de Ao mesmo tempo o SenadOr Mário Covas, em 
559 ConstitUinte-s representarem posições políti- atitude pessoal, defef1dia mandato de 4 anos con~ 
cas as mais diferentes, estamos fazendo uma tra o Presidente, e passou a afrontá~Jo, inclusive. 
ConStituição à luz da mídia _nacional, isto é, do Esses setor_es se uniram e fi~mos nós, Sr. Presi· 
rádio, jornal, televisão, como nunca nenhum país dente, do PMDB programátiCo, em posição díficil, 
o fez. Então, tudo que aqui é discutido, a Nação de freqüentes insucessos na votação -do Reglmen .. 
toma conhecimento. E disse, ontem, que se. se to, e o pior, sobre matéria irreleva_nte. O Seilador 

- toca rio assunto de terra de indio, no dia seguinte Mário CoVas fazia_ questáo de assumir posições, 
os índios estão aqui de arco e flecha disputando e nós éramos derrotados, e aos olhos_ do País 
os seus direitOs; e, assini., aqui estiveram padr~s, derrotado o PMDB e vitoriosO o-"Centrão:·. Era 
crianças, militares, juízes, oficiais de justiça. Ouvi- isSó-Qüe dí\.itlgavam os jornais ein manchetes, 
rnos todas as camadas sociaiS: Então, fizemOs d~b!litãl'!.dP a nqssa. irnagem política aos _olhos 
uma CónstituíçãO"_-Como Tmrica país nenhum -o de nossas próprias bases. 
fez. Muitos_ invocam o precedente da ConstitUição Então, Sr. Presidente,-como a lider.ança é um 
ãh"tericana. Mas a Constituição americana foi feita fator fundamental na feitura de uma Constituição, 
por algumas províncias independentes, e os prin- no comando da bancada, perguntei se não seria 
cípios tínham que se os mais genéricos. Além o caso de avaliarmos essa liderança, pois o Partido 
do mais, a consciênciajÜrídica era outra. Tal Carta está dividido. Ontem mesmo, o próprio Líder, com 
foi promulgada com inspiração da liberdade e todo_aesforço,.convocouaBancadaeasuamaio-
democracia. Entretanto, manteve a escravatura ria não compareceu. 
sóabolidadepois.Aqui,não!Todosossegmentos 0 8 Ch R 
sO_CfalS-e&tãO eXigindo o reconhecimento de seus r. agas odrigues - Permite_ V. Ex" 

um aparte? 
direitOs.- E mostrei, Sr. Presidente, que numa 
CObstitiliÇão, f:_- fator fundamental a liderança. O -o SR. LEITE CHAVES - Assim, propuse-
líder não é apenas um homem que deva ter gran- mos um voto de confiança ao Líder, Seriador Má-
des qualidades morais, ele tem que ter grandes rio Covas, para que, em havendo maioria, S. EX' 
qUalidades intelectuais específicas, e habilidade se fortalecesse no comandq da liderança; ~ão 
de coma_ndo. E mostrei até que ponto está nossa havendo, S. Ex~ a colocaria:à disposiçã-o da Ba~ca-
LJderança, sob o comando do Senador Mário Co- da, para que tivéssemos nova liderança que nos 
vas, fonte de problemas e não de soluções. unificaSse. · ' 

Tenho pelo Senador um grande respeito. Mas, Sr. Presidente, .;t Constituição é algo muito irp-
desde o início desta COnstituinte, tenho tido difi- portailte, e não podemos, em nome de amizades, 
culdades com a Liderança, aliás, disse no começo de re'conhedmento transitório; de_ identificação 

,_a s_ Ex" para excluir-me da sua Liderança. E S. polítiCo-pãrtidária, laZer concessões. Estilé uma 
Ex", depois, por influência do Senador Mauro B_e· Ca$8 política, aqUi' não concedemos-cargos a nin-
nevides veio a mim, e só por isso. gém só porque seja simpático; tem que ·haver 

Inclusive, quero trazer à lembrança dos Srs. Se- c_ompetência; porque se um homem assume um · 
nadores um fato: abriu-se oportunidade para a cargo, no Congresso Nacional, serl1 competência, 
discussão regimental dos grandes temas polttiç_os ele levará o Partido ao desastre. Certa vez eu disse 
na Constituinte. O Senador Mário Covas,_ao invés ao Senador Mário Covas: "Ex", não perdôo nunca 
deescolherosSenadoresConstituintesdeacordo a_ ousadia_ de V. EX' haver disputado um cargo 
c.om a ·posição de cada Utn, com a sua qualifi- para o qual não estava qualificado! V. Ex" até pode-
cação, S. E0' fez. sorteio. Então ocorreu o seguinte: _riél ser Líder de uma _Bancada da Câmara,_ como 
houve Constituinte. que tinha o desejo de falar foi no passado, com brilho, poderia até sê-lo no 
sobre matéria fiScal, foi sorteado para falar sobre Senado, numa legislação ordinária, mas ser Líder 
parlamentarismo. E_o pior é que S. Ex' fez esse de uma Constituíõte requer conhecimento, quali-
sorteio das inscrições. Ora, nesta Casa, o que ficações outras, tais como capacidade de coman-
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do, de _identificação, etc." Disse também: "Sena
dor Mário Covas, V. Ex" não é_ apenas um vaidoso, 
é um orgulhoso". S. Ex- não discute, não ouve, 
acha que suas posições s_ão intocáveis, inatin
gíveis; não ouve a Bancada, não ouve os compa
nheiros. 

Então, Sr. Presidente, essa Liderança tem que 
ser avaliada, porque se não fizermos essa avalia
ção haveremos de ter o maior desastre como 
Partido nesta ConstitUinte; agora no SeU instante 
mais importante. 

Ontem, eu fria _colocar e~ta moção à conside
ração dos Constituintes_ do PMDB, mas não foi 
possível porque, além de apelos de momentos, 
também não havia número. E_u me propus, então, 
a ouvir a nossa Bancada sobre a conveniência 
ou não de se manter a Uderança. 

OSr.ChagasRodrigues-V. Ex!' me permite 
um aparte, nobre Senador? -

O SR. LEITE CHAVES- Em seguida, darei 
o aparte a V. EX? 

Fiz o seguinte documento: 

Moção de Confiança -ao Uder na Consti· 
tuinte, Sehador Mário Covas. 

Estamos prestes a entrar na fase maís deci
siva da Constituh1.te, que é a VOtaÇãO do Proje
to. Até aqui foram muitoS os- percalços, não 
se sabendo até que ponto foi a üderança 
capaz de resolvê-los ou mesmo agravá-los. 

Fator de importância no resUltado dos tra
balhos, a Liderança terá de ser avaliada para 
se forta1ecer com o respaldo da Maioria ou, 
se esta lhe faltar, abrir-se à Bancada a oportu
nidade de eleger novo Uder. 

Essaposlção foi defendida pelo Senador 
Leite Chaves na reunião da Bancada de 
13-1-88. Serido assim, pede-se ao Colega 
Córtstituinte do PMDB que se pronuncie so
bre a Liderança do Senador Mário "Covas, 
respondendo "sim", pela sua manutenção, 
ou "não", para que se faça nova escolha. 

Sr. Presidente, faço" estas considerações à Casa, 
porque, embora alguns jornais tenham colocado 
até bem a notícia hoje, muitos não a entenderam, 
por não terem assistido ao discurso. 

Essa questão de Liderança é comum, no trato 
interno da Bancada. Além disso, a reunião da 
Bancada não foi feita _especificamente para tratar 
de determinado tema, mas para discussões ge
rais. Foi o próprio Líder que colocou os _temas 
de antecipação, de voto de regime, mas estava 
destinada a discussões gerais. 

Falo aos companheiros peemedebistas desta 
Casa: se não fortalecermos essa Liderança, tere
mos grandes dificuldades na Constituinte. PrimC:i
ro, porque ela não é do ramo; não é do diálogo. 
A Bancada está chocada a ponto de ser convo
cada e não comparecer. Por uma razão irrele
vante, S. Ex!' deu mais importãnda aos quatro 
anos do que à Constituição, chocado c_om o Presi
dente da República e com o Presidente do Partido. 

Então, Sr. Presiderite, temos que fazer uma ava
liação. Não está em discussão a qualificação mo
ral, intelectual, genérica do Senador Mário Covas, 
mas a Bancada terá que a avaliar à luz do atual 
momento. Porque uma liderança pode até se diviw 
dir em fases, ela pode até ser renovada. Porque 
agora nós entramos numa fase eminentemente 
técnica. Naquela que foi mais genérica, a meu 
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ver, não se houve bem o Senador, porque ele 
não dialoga. Ele simplesmente não ouve. 

Sr. Presidente, a primeira vez aqui, no Senado, 
quando houve a reunião da Bancada para tratar 
de assunto de mandato, eu já tinha aquela emen~ 
d?l d.o parlamentarismo por seis anos, outros de
fendiam quatro, outros três. Então, o próprio Se
nador, ao invés de ouvir assegurou logo que tinha 
que ser de quatro anos. Ele não ouve! Porque 
o Líder ideal não é o que diz: esta é a posição 
e_ vocês devem me seguir. A liderança ideal par?J 
uma Constituinte-é aquela em que o Lfder diz 
o seguinte: bem, sou o lider, tenho que segui-los, 
tenho que_ ouvi~los_, tenho que me comportar de 
ãc\5rdo com o mínimo ético, com o mínimo políti
co. Porque somos um Partido sem uma homoge
neidade absoluta. Então, se chega alguém aqui 
e exige de uma Bancada de Constituintes respaldo 
às posições do Uder, vamos encontrar dificul
dades profundas. 

Então", Sr. Presidente, estou sendO claro, temos 
o dever da clareza. Mas _acho que a ConstituiçãO 
é um instante mais alto, todos nós seremos robra
dos a nossa vida toda. Com esse tipo de liderança, 
iremos à sucumbência de nossas posições, do 
desastre da Constituição, no instante da votação 
de seus temas específicos. Os- olhos da Nação 
~tão voltados para isso. Nós temos que colocar 
os melhores. O que se chama de melhor? I:: o 
mais qualificado para aquilo, não é apenas um 
homem que faça um discurso genérico. O _sujeito 
faz um corÍlído na rua, com grande facilidade, 
mas treme perante_a tribuna parlamentar; lê papel, 
o que era proibido ao tempo de Rui. Sem conheci
mento jUrídico profundo, o_ líder se perde; não 
sabe comandar seus liderados, sustentar posições 
políticas e jurídicas, fica à deriva dos palpites. Isso 
não_ é matéria para concessões menores. Vivo 
em cOnflito com as nossas Lideranças, penso que 
elas são, de um modo geral, responsáveis pefos 
nossos grandes impasses atuais. 

Sr. Presidente, quero dizer nesta Casa que não 
houve nada de desrespeito ao nosso ilustre e que· 
rido SenaCfof.<:Offi ~S. Ex" privo há muitO teinpo, 
S.-Ex" já eSteve riO Paraná, hospedou~se em minha 
casa; fez em Londrina uma conferência brilhante. 
Então, estou fazendo reparos no meu_ dever de 
COnstituinte; fUi éJe!tO··pero ffieu povo para dar 
a minha partidpação na Constituição. Com a ex
periêrida que temos, eu e· muitOs esta-mos nos 
sen~ndo absoluta!!lente inúteis, porque a Lide· 
rança submeteu a Bancada a uma situação vexa
tória, pela pequena estatura jurídica dos setores 
que passaram a comandá-la. 

Oil.teiTI m-esmo, no próprio recinto, S. Ex" me 
pediu que concedesse duas das minhas possibi
lidades de assinar emenda para a Liderança, e 

--eu-o frz na hora. Então, não há nada de pessoal, 
mas· não s-e pode fazer transigênciaS, Sr. Presi
dente, em nome de amizade ou de conveniência. 

Neste caso, sendo respaldado, S. Ex- terá-ri"ta1s 
força, inclusive-pãra se impõr à Bancada. Se não 
a tiver, S. Ex" devolverá naturalmente a Liderança 
à Bancada. Novos candidatos surgirão para dispu
tá-la. EntãCi; haverá de se escolher aquele que_ 
melhor se ajuste à função. Isso é uma coisa nor
mal na vida dos Parlamentos. As Bancadas, os 
Parlamentos, as unidades coletivas têm mecanis
mos de SoEirevivênda e a sobrevivêndã é a esco~ 
lha de liderança. Agora; se por qualquer conve
niênciã, escolhe-se a liderança imprópria, sere--

Sexta-feira 15 ~ 79 

mos levados a desastres. Quero alertar à _Casa 
que seremos-levados a desastres. Digo que foi 
unia penúríã a partidpação do PMDB na Comis-
são de Sistematiz_ação. Os argumentos eram tri$-
tes, com- algumas exceç:ões, porque os consti
tuintes mais qualificados não estavam ali. A Ban
cada do _PT teve até uma posição muito mais 
destacada, existia pelO merios um líder, um jurista,. 
que era o Deputado Plínio Arruda Sampaio, não 
é verdade? Um homem que usou de seus conhe
cimentos jurídicos para defesa das posições políti
cas da Bancada. 

Então, Sr. Presidente, os nossos próprios com
panheiros, --alguns identificados programat1caK 
mente com o PMDB, foram para lá, para assinar, 
para terem direito a emendas e terminaram fican
do no "Centrão". Uma das causas não foi só o 
Uder não ter ouvido a Bancada; é que a pobreza 
jurídica das sustentaçõeS de_ nossa-liderança em 
plenário era tamanha que eles se sentiram desam
parados. 

Sr. Presidente, estou ofendêndo aJguém? Não! 
Estou na minha posição de respeito à verdade. 
E veja a imprensa que não há precipitação nisso. 
Numa Constituinte clara, como essa. não temos 
que colocar panos mornos em ninguém. o sena
dor que desça de seu orgulho e se _explique à 
Bancada. E todos têm suas_ reclamações. Ele até 
pode, em face de _novo comportamento, assumir 
uma posição melhor, mais consentânea com a 
realidade difícil que vamos enfrentar. Agora, em 
nome da amizade, porque pé de Sãó Paulo, não. 
Aqui na Casa não se fazem concessões, do contrá
rio, teremos prOblemas. E um Partido que jâ está 
sofrendo grandes dificuldades não- terá que agra
vá-las_ em razão de lideranças que __ não estejam 
à altura do seu cOinando. 

O Sr. Chagas Rodrigues- Permite V. Ex" 
um aparte?- -· 

O SR. LEITE CHAVES- Pois não. 

O Sr. Chagas Rodrigues- Nobre Senador 
Leite Chaves, sempre admirei a COrTibatlViâãdé 
de V. Ex'! e sei i:Jue V. EJ(' fala levado por um 
sentirriento âe bõa~re. daf o meu aparte.- Ainâa 
acredito que apartear é uma maneira de se home-
nagear? orador. 

O SR. LEITE CHAVES - Muito obrigado. 

O Sr._ Chagas Rodrigues - Mas, se V. EX' 
em permite, eu discordo, em parte, d~s cohside
rãçóes de V. Ex~ Em 1968; tive- a honra de ser, 
tãinbém, Deputado Federai e o Líder da OpOSi~ 
ção, naquela ocasião, era precisamente, Mário Co
vas. Eu--era-o 1~-Viced.ídJ::!'r, e S. Ex", eu e outros 
fOmos Cassados. Qchoje nobre ~enador Mário 
Covas sempre teve um grande desempenho na 
vida pública e, sem fãVõr,-ão lado de outros, S. 
Ex" é uril dos nossos grandes líderes da política 
mi.donal. Em Sãó-Yãuló; -s. EX\' fez uma grande 
administraÇão à frerite dã riiaíor cidcide- do País. 
Saiu~Se Consagrado, teve Uma votaçãQ ve_r_dadei
ramente expressiva; qUando chegou aqui, subme
teu-se, democraticamente, a uma eleiÇão. V. E~ 
sabe que democracia exige que o poder emane 
do povo e se volte para o povo. Só existe _demo
cracia, no sentido perfeito, quando o poder vem 
do povo e é exercido em favor do povo. S. Ex" 
foi eleito, democraticamente, nosso Lider. De mo
do que _se S. Ex" não estivesse. desempenhando 
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bem o seu mandato, nós seríamos os respon
sáveis, porque nós o eJegemos. Mas, quero crer 
que S. EX' vem s_e conduzindo dentro de um abso
luto critérlo de democracia e de respeito. EJe não 
impõe nada a ninguém. Estamos em uma Consti
tuinte, a fase do Pais é difícil, estamos em plena 
transição. Veja V. EX' comO Os grandes temas 
dividem todos os Partidos. Surgiram, aqui, os dife
rentes grupos. Qual é o líder que, nesta hora, 
poderia unir toda a Nação ou o Partido em tomo 
do parlamentarismo ou do presidencialismo? Eu 
sou parlamentarista há mals de 30 anos. Agora, 
nós do PMDB devemos, tanto quanto possível, 
fidelidade aos nossos princípios partidários, e pos
so dizer a V. EX' que o Uder Mário Covas tem 
sido rigorosamente fiel a esses principK?s, tem 
agido democraticamente. Eu, um velho amigo, 
não fui designado para a Comissão de Sistema
tização. Os critérios por ele _adotados me parece
ram justos, e eu fui designado suplente. Mas I~ 
tivemos grandes juristas, também do nosso Parti
do, a _começar pelo Companheiro Nelson Car
neiro. Desde o primeiro momento, o Senador Má
rio Covas concordou inteiramente com a eJeiçlio 
do nobre Senador Afonso Arinos para a Presi
dência da Comissão de Sistematização, homem 
público admirável, respeitabilíssimo que é, sem 
nenhuma favor, ilustre figura de liderança nacio
nal, um homem que já pertence à história; alguns 
precisam morrer para entrar· na história, outros, 
vivos,já-repi-eSentam um patrimônio das grandes 
lutas do País, como é o ·nosso eminente Senador 
Afonso Arinos, digno Presidente da Comissão. 
Pois bem, se V. EX'. me permite, o nÇ>bre Senador 
Mário Covas foi eleito Líder da Bancada e nós 
não temos que ratificar nada. Cada um de nós 
deve assumir a sua responsabilidade e deve ajudá
lo. Ele não é líder de facção. Agora, se ele respeita 
o ponto de vista de n6s outros, temos que respei
tar também seus pontos de vista. Veja V. Ex" que 
numa hora corno esta, e sei que V. EX' acede 
boa fé, mas quem defende parlamentarismo, 
quem defende mandato de quatro anos, para o 
Presídente da República, tem contra si a Imprensa 
manobrada pelo poder governamental; Imprensa 
que visa destruir aqueles homens que ousam dis
cordar do Planalto. Tem os que respeitãr todos 
os pontos de vista. O que combato é a inteferência 
do Palácio do Planalto na Assembléia Nacional 
ConStituinte. O Governo tem-que respeitar a nOSsa 
Constituinte, que é livre e _ _s_oberana. De modo 
que, feitas essas considerações. se V. Ex' me per· 
mite, quero deixar aqui a minha demonstração 
de apoio, de respeito, de solidariedade à maneira 
com que_ todos os homens dignos vê11_1 se condu· 
zindo, o Presidente da COmissão de Sistemati· 
ta.ção, os nossos líderes na Constituinte, nO Sena· 
:lo e na Câmara, cada qual fazendo o possível 
.1urna fase difícil, e espero pelo menos que nós, 
os do PMDB, honremos os compromissos do pro
grama do nosso Partido e, acima de tudo, saiba
mos defender os grandes princípios de liberdade, 
para teiTnos uma ConsfitlitÇão voltada para ajusti· 
ça so_dal. Obrigado, e queira V. Exl' desculpar por
que me alonguei. 

O SR. LEITE CHAVES - Não, antes agra
deço o aparte de V. EX' Ponderado, muito lúcido 
e honesto, como são todas as interferências de 
V. Ex" nesta Casa, e do seu aparte ressalto dois 
pontos: _o primeiro é o fato de o Senador Mário 
Covas ter sido eJeito numa votação democrática; 

O segilli.do, de ele ter sido um grande líder no 
passado de que V. Ex' é testemunha. 

Mas os homens às vezes têm o mesmo com~ 
portamento ·quando mudam as circunstancias. 
Muitas vezes um Governador, por exemplo acerta 
na primeira administração e é um desastre na 
segunda. Isso ocorre com6- regra geral, porque 
O- homem sempre se comporta como se as cir
cunstâncias não tivessem passado, como se os 
fatos fossem os mesmos. Esse talvez tenha sido 
o desastre de S. Ex", pensar que Líder na Consti~ 
tuinte é como se fosse Líder no passado, na Câ
mara, que tanto honrou. 

QUahto à questão de haver sido eleito democra
tiCamente, confiimO o fato. Mas S. EX" não foi 
escoJhido pela qualificação para uma liderança 
de Constituinte, foi escolhido pelo conflito que 
levantou contra o Presidente Ulysses Guimarães, 
naquelas frases duvidosas de que soberania ou 
se tem ou não se tem, terna estranho a um·a 
Constituinte. Então, é isso que sei, e votei em 
S. EJC!i, -mas hoje-vou avaliar se S. Ex" é o homem 

. qualificado para continuar na função. Competente 
b é pata outro <::argo, mas nos referimos a Lider 
de uma Constituinte, e em que instante? No ins
tante mais técnico, excepcional, em que ela apre
senta. Um homem que não dialoga, um homem 
que não conhece o mister, um homem que se 
isola, que se choca, perde força na Constituinte. 
Liderença nessa Casa qualificada e o Presidente 
da República não iria aqui se meter, bastava que 
ela fosse alta. V. Ex• às vezes vai de ônibus, o 
motoriSta ê qualificado, ninguém se intromete, 
quando vac11a, começa a ter dúvidas de comporta
mento, os passageiros se intrometem. Veja, ia falar 
hoje sobre a Perestroika de Gorbachev; é um 
líder que desponta. Antigamente supunha eu que 
os homens fossem mais ou menos semelhantes, 
mas estou convencido de que há mais diferença 
entre os homens do que a distância entre as estre
las. Hoje estou convencido até daquela frase do 
pr6prio Presidente americano citando Emerson, 
quando ele diz que não há história, há homens. 
Então, aparece o homem e o mundo muda, e 
muda tudo. la falar sobre aquele livro e sobre 
aquela nova realidade para o mundo a que o 
Senado brasileiro não pode ser indiferente; não 
podemos ficar s6 no "feijão com arroz" que, aliás, 
oXongresso e o Senado estão muito diferentes 
daquilo que conheci no passado; é um ramerrão 
vergonhoso até. Todavia fui obrigado a me ater 
ao caso da Uderança pela urgência e necessidade 
que se tem de evitar uma Constituição reacionária, 
oportunista, contrária aos interesses nacionais. 

Sr. Presidente, gostaria de fazer um apelo aos 
jom_ais, porque alguns estão pensando que não 
tenho interesse nessa liderança; nem que me des
sem de graça, haveria de aceitá-la. Não posso 
é· ficar indiferente a uma situação dessa natureza, 
onde _a liderança de partido majoritário é instru
mento de valor na realização de uma Constituição 
e_ ess_a liderança se desvia de determinados parâ
metros, podendo prejudicar o Partido, a Bancada 
e o País em relação a um novo texto que pode 
ser não, ideal, mas pode transformar-se num texto 
até prejudicial. 

O Si-. Pompeu de Souza- PeiTnite-rne V. 
~um ligeiro aparte nobre Senador Leite Chaves? 

OSR. LEITE CHAVES-Com todo o prazer, 
Senador Pompeu de Sousa. 

Janeiro de 1988 

O Sr. Pompeu de Sousa - Vou ser muito 
breve. Estava tentando evitar apartear V. fX', entre
tanto, não posso deixar de fazê~ lo neste momento, 
porque talvez tenha escapado a V. Ex" essa cir
cunstância, e não posso deixar de assinalá-la. Nes· 
te instante em que se es~o definindo - muito 
nitidamente, nesta Casa e na outra Casa do Con
gresso Nacional e, portanto, no contexto da As
sembléia Nacional Constituinte, - as posições 
entre aqUeles que querem implantar neste País 
um verd.:i.deirO regime democrático, e aqueles que 
éstão defendendo as remanescências do autorita~ 
rismo e- da antidemoc-racia, neste momento em 
que se cria o verdadeiro divisor de águas, con· 
testar a liderança de Mário Covas significa des
seNir a democracia, significa seivir à "direitona' 
que hoje, neste País, assumiu o "travesti' de Cen
trão, significa servir ao poder arbitrário, significa 
manter um status quo que, na verdade, não mais 
se justifica. Portanto, meu caro amigo Senador 
Leite Chaves, faço um apelo a V. Ex' para que 
os motivos que V. Ex~ levanta, motiVos circuns
tandais, não sobrepairem aos altos motivos na
cionais que estão envolvidos nesta hora decisiva 
da luta por instituições verdadeiramente demo
cráticas, neste País de que Mário Covas é hoje 
uma expressão das mais nítidas, como é também 
aqut, no Senado Federal, o S_enador_ Fernando 
Henrique Cardoso, o nosso Líder. Manifesto a V. 
Ex" a minha apaixonada defesa da luta pela im
plantação, o mais breve possível, da democracia 
neste País, e desejo apoiar as posições que Mário 
Covas e Fernando Henrique Cardoso represen
tam, que significam um serviço à democracia, 
e contestá-las significa um dess_erviço à demo-
cracia, um seMço ao poder que está sendo exer
cido de maneira não condizente com os princípios 
democráticos, e o serviço à direita que quer man
ter neste País os privilégios odiosos que tem man
tido ao longo dos séculos. 

O SR. LEITE CHAVES - Agradeço a V. EX' 
o _aparte. É exatamente porque serve à demo
cracia que eu tomo esta posição, acho que a 
Bancada tem que se unir. Com que sentido S. 
EX' está defendendo a democracia? Ele está crian
do posições dificeis para nós. Então, veja V. Ex': 
o Líder conduziu a Bancada até o projeto, salvo 
em parte pela qualificação jurídica de Bemardo 
Cabral. Tudo veio abaixo pela simples emenda 
do "Centrão', hoje majoritário. Todas as nossas 
posições foram entregues por falta de habilidade 
política. Se tivesse havido diálogo eficaz, isso não 
teria ocorrido; menos ainda derrota partidária em 
assuntos insignificantes. Qual foi o grande valor 
de tanto esforço na elaboração do projeto? Veio 
agora o "Cehtrão' e apresenta matéi'!ã diametral· 
mente oposta. A quem ele serviu? Se fosse um 
homem hábil, o que teria feito? Às vezes as diver~ 
gêndas não são profundas. Poderia ter evitado 
que aqueles companheiros de vinculação ·efetiva 
com o nosso programa não se desviassem. O 
Uder é aquele que é capaz de comandar, de juntar. 
Não estamos fazendo uma Constituição revolu
cionária. Na revolução, o líder não tem que ouvir 
a opinião de ninguém, ele comanda; mas aqui 
temos que ter as nossas vistas Voltadas para o 
quadro de nossa realidade. É um quadro com
plexo, é t-~ma· sociedade complexa, e urna socie
dade multinia, é uma sociedade. digamos, em 
que todos os segmentos sociais querem estar 
presentes numa Constituição com receio de que 
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na Legislação ordinária, na regulamentação, ve
nha a marginalizá-la. 

Sr. Presidente e Srs. Seriãdores, deixo eSta mi: 
nha posição e levarei este documento aos nossos 
companheiros do PMDB, que reConheço progra
mát:U:os. Dou uma cópia aos do PMDB que estão 
no "Centrão" e outra, ao MUP. E o resultado entre
garei ao Senador Mário Covas. Se reãJtrienté for 
favoráVel a mantença de sua posição, ele sairá 
fortalecido, se não for, ele é um democrata e con
vocará a bancada, o cargo, para nova disputa. 
Se até aqui, qFJe as posições eram mais vagas 
foi difícil essa convivênda, como é que vai ser 
passivei agora? Não há nada de p~ssoal, Sr. Presi
dente, sou comprometido com ó nosso Progra
ma. Fui . .um dos homens que lutou seriamente 
neste País por esta- Constituinte, e não podemos 
apresentar ao Pais uma ConstitUinte~- -âiQamos, 
prejudicial, sobretudo quando o seu resultado, 
mais aceitável possa depender de uma eficiente 
liderança. Não estou ofendendo. ninguém, é Por 
respeito a esta Casa que esto_u fazendo este pro
nunciamento. Mudança de liderança, avaliações, 
moção de confiança são assuntos, fatos normais. 
Se eu revelei alguns fatoS" pessoais a respeito do 
Senador eles já o foram ditos pessoalmente. Não 
houve fato aqui que eu não tivesse exposto muito 
antes, desde o começo. Eu tinha receio de que 

. viéssemos a ficar em urna situação dessa natu
reza. Então, ao invés de se discutir a ConStituição 
no seus fundamentos, estamos nessa luta de defi
nir um mandato presidencial de 4 anos ou 5 anos 
que são boba9'ens~ 

Sr. Presidente, peço a V. Ex' e"i;cusas pelo exces-
99 de tempo, mais isso decorreu dos apartes que 
me honraram e foram muito lúdicos. Devo dizer, ... 
que esta é a minha posição, tranqüila, da qual 
não me afastarei, porque Com isso estou dando 
cumprimento ao meu mandato de Senador e de 
Constituinte. Gostaria de receber todoS os apartes 
aqui e no Congresso para -que depa,ls. em jornais_ 
não venham fazer lorotas, porque voltarei aqui 
em plenário. Que venham e discutam aqui, tra
gam as suas verdades, como eu discuti lá, perante 
S. Ex', e S. Ext tinha inclusive condições de se 
levantar da Presidência e fazer a sua defesa. Espe
ro que S. Ex" o faça. Nisso não há desprimor 
em relaÇão _à sua personalidade, ao seu valor. 
Agora, estou colocando em relevo a pertinência 
entre a vocação, a qualificação, e a nova quadra 
que se abre para o PMDB para a Con-stituinte 
e para o Brasil. 

Era- ô-que tinha a dizer, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENlE (Francisco Rollemberg) 
- Concedo a palavra ao nobre Senador Almir 
Gabriel. 

O SR.~ GABRIEL (PMDB- PA Pro
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do ora· 
dor.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Permitam-me que neste pronunciamento, ao 
tocar nos problemas de saúde, possa fazê-lo em 
dois ternas ou com duas orientações diferentes. 
Uma primeira, de âmbito geral; outra, particular~ 
mente voltada para o momento político-adminis~ 
trativo vivido pelo Brasil. 

Ao longo dos anos, as tendências da saúde 
têm sido pelo menos três: uma primeira pretende 
que a elevação do nível de saúde de_ uma popu
lação resulte de ações exdusivas, de senso_~strito 

da saúde. N. se enfoca a idéia de que, mediante 
o tratamento e a restauração daqueles que estão 
doentes, estaremos diante de uma situação de 
saúde, ou seja, a "não doença" é igual à saúde. 

A outra tendência extremada é aquela que ad
mite a hipótese de que não adianta despender 
ações com saúde porque ela depende quase que 
.exclusivament~ de ações resultantes do desenvolw 
vimento ec:onômico. 

É óbvio que, quer uma, quer outra tendência 
extremada, têm pouco a ver com a realidade vivida 
pelos povos. Creio que a posição mais adequada, 
a posição mais correta, é aquela hoje aceita pela 
maioria das autoridades sanitárias respeitáveis 
deste País, em que se admite, de um lado, que 
as ações específicas de saúde sejam fundamen
tais para a atenção, quer daqueles desvios resul
tantes da doença, quer para prevençãb, quer para 
pronloçãõ das ações.de saúde e que não deixa 
de dar, para o desenvolvimento econômlco-so
cial, todo o peso absolutamente importante que 
teJTl, também, Para a elevação desse nível de saú
de: habitação, remuneração do traba1ho, alimen
tação, transporte, lazer, vestuário, enfim, as condi
ções-do ambiente. Todas essas são, também, pre
condições para levar ao que se pode ter como 
desejo: aspiração de saúde de um povo e não 
aspiração de saúde individual. 

O que vivemos hoje no Brasil? Vivemos uma 
situação dramática em que os e~for_ços indivi
duais, Õs esforÇOS da comunidade ou o esforço 
geral do Governo não é dirigido num só sentido. 
Temos,-pelas disparidades de orientação, pelo an
tagonismo no trato das ações de saúde, um enor
me desperdício que agrava a situação brasileira, 
especialmente tomando em conta suas diversas 
frações, pelo nível de renda que à nossa popu
lação tem ou, em última análise, naqueles ca~os 
em que as pessoas têm uma condição sufidente 
para o seu auto-abastecimento e automanuten· 
ção, em que essas pessoas são ca~es de ter 
acesso quer às ações de saúde, quer às condições 
de sobrevivência adequados. Nesse casq, a mor-
talidade infantil é baixa, a esperança de vida se 
situa em tomo de 75 anos e as condições de 
não SÇ~Úde são bem menores. 

Naquela outra faixa de renda, que é a prevalente 
no Brasil, abaixo de três saláriOs mínimos, o que 
encontramos? Urna esperança de vida não maior 
do que 57 ou 59 anos, uma mortalidade infantil 
que chega a envergonhar-nos _porque,_em deter
minados bolsões de pobreza, chega até a 230 
-Põr-mu nascidos vivos. 

O drama que temos -colocado em várias oportu
nidades, e com profundo pesar, é que esses bol
sões de pobreza resultam de Jnjustiça social grave. 
E se ele é comparado com aquilo que se faz 
em determinadas áreas, como na econômica, por 
exemplo, se tivéssemos vendo um fazendeiro que 
tivesse em sua fazenda uma mortalidade que che
gasse a 230 por rnll nascidos vivos entre os bezer
ros, certamente. isso seria um desastre econó
mico; certamente, isso_ seria condição sufi~iente 
para uma remontagem total de todo o sistema 
da pecuária. No entanto, quando se vê o desper
dício biológico resultante dessa mortalidade, que 
chega, insisto, até 300 por mil nascidos vivos, 
nem por lsso a sodedade brasileira pensa para 
refletir e para tentar uma solução adequada. 

FOi exatamente em função dessas reflexões, 
ao longo desses últimos anos que técnicos da 
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maior probidade, da maior seriedade, da maior 
competência, passaram não apenas a discutir 
dentro do ambiente do setor saúde_, mas envol
vendo também a população brasileira, para que 
se fizesse uma reflexão sobre se o Sistema N_acio
nal de Saúde estava adequadamente posto,- e se 
respondia, de um lado, às possibilidades reais da 
Nação, de outro, às necessidades da nossa pró
pria-população. Não temos dúvida alguma de _que 
o movimento que se intitulou de Reforma Sani
tária para este País, através da Vnl Conferênda 
nacional de Saúde, este Congresso marcou de 
maneira clara, quer para os profissionais do setor 
saúde, quer para a popu1ação como um todo, 
pela sua própria participação naquela VIIL Confe
rência Nacional de Saúde, uma posição nítida 
de separação entre o passado e aquilo que se 
pretende venha a ser o futuro desta Nação, na 
organização do serviço de saúde. 

Uma das condições básicas que está posta na 
· VIII Conferênda Nacional de Saúde é a democra
tização do_ setor; é a participação pOpular; e a 
descentralização e a desconcentração dos selVi
ços de saúde. As pessoas que, ao longo desses 
anos, têm marcado sua posição em tomo disso, 
são pessoas hoje reconhecidas nacionalmente: 
Dr. Sérgio Arouca, Dr. Eduardo Kertêsz, Dr" EUsa 
Viana Sá e uma série de outros profissionais que, 
mesmo em situações adversas, têm conseguido, 
no seu, trabalho, no seu labor, levar ~diante essas 
teses que podem colocar o Brasil não ria sitüação 
de maior avanço ou de maior destaque, mas nu
ma situação mínlma de racionalidaçl~ em relação 
ao setor saúde. 

O aspecto particular que gostaria de aqui colo
car resulta exatamente da perplaKidade que esta
mos tendo ao assistirmos a1gumas movimenta· 
ções nesse setbr, recentemente feitas, e quero 
fazer refer,ência especial ao fato de que a D~ Elisa 
Viana Sá, uma das profissionais mais destacadas 
em matéria de saúde deste País, foi recém demi
tida da Fundação SESP; e na ligação feita pelo 
Chefe de Gabinete do Ministro da Saúde, foi lhe 
dito que estava sendo demitida pelo fato de ser 
minha amiga e pelo fato de que eu tinha votado 

·por quatro anos para o Governo José Samey. 
É claro que temos uma posição tranqüila de 

admitir que a designação daquelas pessoas que 
devem exercer cargo -de confiança, pela sua pró
pria natureza, pode ser feita independente de con
dições outras que não a de confiança. Mas é claro 
também que cabe a cada um de nós examinar 
e avaliar o gestor pela forma como ele admite 
e- dispensa uma pessoa que exerce um cargo 
de confiança. Então, para se dispensar uma pes· 
soa competente, dedicada, que tenha um empe· 
nho extraordinário, é Preciso, evidentemente, 
além das condições ou pré-qualidades, a condi
ções de ter alguém que possa substitui-la de for
ma adequada. 

Ora, ·o que vimos na Fundação SESP, nesses 
·últimos anos? Vrmos que ela expandiu os seus 
serviços, retornou de forma ftrme uma discussão 
maior e mais franca com a própria comunidade, 
democratizou-se, passou a ter uma remuneração 
adequada dos seus trabalhadores de saúde e, 
com isso, pôde dar à população condições tam

. bém adequadas de assistênda e de atendimento 
a essa própria população. 

Se cada uma -dessas coisas ou todas elas não 
serviram par~ a indic~ção da pessoa, e houvesse · 

.• 



82 Sexta-feira 15 DIÁRJO DÓ -CONGREsSO -NACIONAL (Seção IT) 

a necessidade de nova indicação, evidentemente 
que para nós não haveria perplexidade nenhuma, 
na medida em que essa outra também tivesse 
as condições de levar adiante o programa. Aqui, 
entra um aspecto particular que aumenta a nossa 
perplexidade. O informe de que dispomos é o 
de que a Fundação SESP terá uma espéCie de 
interventor, e que esse interventor será exatamen
te um profissional que, na época do Ministro Ro
cha Lagoa, desempenhou a função de destruir 
a Fundação Osvaldo Cruz., isto é, eliminou dos 
quadros da Fundação Oswaldo Cruz _cerca-de 70 
dentistas do maior valor, do mais extraordinário 
trabalho para o nosso Pafs,. dentistas esses que 
ficaram à mercê do destino. Alguns puderam ir 
para a Europae-Aniêrica -ao Norte, mas outros 
tiveram que desenvolver suas atividades em situa
ções extremamente penosas. 

Há bem pouco tempo, tivemos wn ato em que 
se procurava, de uma certa forma, ultra~ss_ar 
aquela página difícil e luim de nossa História, o 
ato de fazer aqueles cientistas retomarem à Fun
dação Oswaltlo Cruz. Pois bem, agora, mesmo, 
o que estamos sabendo é que o mesmo- gestor 
que ínspirou a confiança do Ministro Rocha La
goa, em plena época de ditadura, é o que foi 
escolhido para fazer a lntervenção na· Fundação 
SESP. O que podemos espetar? Ele mudou, ou 
a designação foi exataffiénte pela sua pré-quali
ficâção? A nós cabe uma perplexidade extraor
dinária, porque ao lado disso ternos a informação 
de que também sobre a Fundação Oswaldo Cruz. 
sobre o Professor Sérgio Arouca pesa a mesma 
acusação, a de trabalhar no sentido d~ democra
tização do setor saúde. O Professor Sérgio Arouca 
também está sob a ameaça de s_er substituído 
na Fu'ndçaão Oswaldo CruZ, exatamente pelas 
suas posições políticas. São posições políticas 
partidárias? São posições políticas que envolvain 
ou deixem de envolver a nossa própria? O que 
a mim entristece, sobretudo, é o fato de que no 
caso particular da D~ Elisa. como no do Dr. Arou
ca, em nenhum dos casos, a indicação foi nossa. 
No caso especifico da Dr" Elisa, a indicação foi 
do ex-Governador Jader Barbalho e do ex-Se
nador Hélio Gueiros. De maneira que atin-gi-la 
com a demissão, pelo fato de que eu tenha votado 
por quatro anos de governo, é uma desfaçatez 
que me coloca diante da seguinte pressuposição, 
e _esta, sim, preocupa-me profundamente. Na ver
dade, essa mexida que está. sendo feita prenuncia 
uma alteração da maior e da mais séria gravidade 
em relação à saúde neste País. Quer aizer, as 
pessoas-que exercem funções e que são estrategi
camente postas dentro do Ministério da Saúde 
precisam ser removidas, a fun de que o setor 
saúde brasileiro deixe de ser,encarado nào como 
uma preocupação principal e fundamental, quer 
do poder público,_ quer do povo em geral, mas 
que seja um setor pro,dutivo, do interesse sobre
tudo das das ses _empresariais. 

NO nosso entendimento, o que está em jogo, 
ou o que _está sendo feito e articulado não respon
de_absolutamente com ;:ftohdição menor, provin~ 
ciana, de tirar porque é amiga ou de tirar porque 
vota. Isso faz parte de um quadro maior, mais 
sério e mais grave. _ 

Não sei se minhas palavras devem ter o calor 
da denúncia ou a condição do aJert.a. Apenas pare
ce-me que, ao lado desse movimento de remoção 
de certas pessoas, existe um outro,~ que é o da 

transferência de recursos do Inamps para dentro 
do Ministério da Saúde, aspiração antiga de todos 
os profissionais de sãúde. 

Isso aconteceria exatamente agora para quê? 
Na gestão mais global, quer dos recursos do pró
prio Ministério, quer dos recursos do próprio 
lnamps, se houvesse uma massa suficiente que 
permitisse· a imposição política a cada um dos 
Estados e a cada um dos governantes, mas permi
tisse sobretudo transferir os recursos; que são 
da contribuição do trabalhador, que são retirados 
do suor, do sangue e do sacrifício de cada traba
lhador a cada mês e colocado numa enorme caixa 
que é o Inamps, para a gestão exclusiva de um 
determinado gerente que os distribuiria através 
das atividades empresariais aí ligadas. E aqui vale 
a pena levar em conta dois aspectos: as atividades 
empresariais lucrativas do setor saúde estão liga
das, sem dúvida, de uma parte, à produção indus
trial farmacêutica. E temos muita preocupação 

-com essa área, na medida em que a indústria 
prOduz aquilo que lhe dá lucro, produz mais e 
faz mais propaganda exatamente do que lhe dá 
mais lucro. 

Freqüentemente, os profissionais de saúde são 
vistos diante da condição de não poderem e não 
disporem de determinados produtos, exatamente 
porque a indústria farmacêutica, sobretudo a mui-

-- tinacional, deixa de produzir aquUo que não lhe 
interessa e não lhe dá lucro, embora seja um 
bem essenqal à restauração da_saúde. De outro 
lado, preocupa-me também que o empresariado 
nacional, dono de hospitais, que tem uma posição 
que considero absolutamente correta enquanto 
empresa, no exercício de ser uma empresa que 
trata da saúde, deve ter em mente a condição 
de que saúde e doença não são mercadorias. 
Por isso mesmo, a -condição de empresa privada 
ligada ao seta r saúde tem que ter uma outra ética, 
tem que ter subjacente, intrinsecamente, uma ou
tra condição que não pode de maneira nenhuma 
colocá-la no mesmo patamar de quem vende 
bombom, bolacha QU qualquer outro produto. 

Entendo, portantO, 'se é denúnci~' se é alerta, 
que vale a pena que esta Casa ·tome conheci
mento de que, lamentavelmente, um companhei
ro nos_w, Constituinte, no exercício de um Minis
tério, pode estar, voluntária ou involuntariamente, 
agi_ndQ, no sentido de _aterar tudo aquilo que vem 
sendo acumulado aO longo de decênios e decê
nios, e que chega neste momento, nesta Consti~ 
tuinte, ao exato ponto de se poder ter o sistema 
aruco de saúde; quer dizer, agora, diante exata~ 
mente desta possibilidade de passarmos a Carta 
Magna nacional à condição de termos o sistema 
único consagrado, e aí termos um novo patamar 
para a luta, um novo patamar para o desenvol
vimento das ações de saúde, e que neste exato 
mo!'llen~ -~e d~strua es~ opo~idade. 

O Sr. Fernando Henrique Cardoso- V. 
~permitiria um aparte, nob~ Senador Almir 
Gabriel? 

O SR. ALMIR GABRIEL- Ouço V. Ex' com 
muito prazer. 

O Sr. Fernando Henrique cardoso -Se
nador Almir Gabriel, V. EX', como faz eventual
mente, está outra vez esta manhã alertando o 
Senado da forma mais competente que é possível 
fazê-lo. Não sei se é uma denúncia calorosa ou 
se é uma advertência. V. ~ pertence ao ..Q'CUJ>O 
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das pessOas que usam a razão e que, mesmo 
quando a emoção é forte, a razão tolhe o ímpeto 
da emoção. Entendo bem V. EJcf porque partilho 
de comportamento aproximado ao seu. Mais por 
trás das suas palavras, seja advertência, seja de
núncia, mi ·verdade há um brado de alerta, e a 
forma como_ V. Ext traz ao nosso conhecimento 
6 cji.le ocorre hoje na saúde é a mais adequada 
porque não se- trata de umã questão passiona~ 
nem ideológica, trata~se efetivamente de interes
ses que são menores, que são muitas vezes mes
quinhos, e que vêm de dois lados: um, os aprovei
tadores políticos, aqueles que estão sempre pron
toS a, no Ouvido do príncipe, envenenar e dizer 
que é preciso tirar esse ou aquele porque votou 
assim ou assado, ou porque teria ta1 o qual inten
ção. E; quando a RePública -fica minada Por tantos 
áulicos, ela corre perigo, e quem mais corre é 
o proprio prfncipe, que deixa de ser sequer respei
tãdo, para nãõ dizer amado. E isSO está ocoirendo. 
Aqui mais de uma vez ~nho sido argüido para 
saber se sou üder do Governo ou üder do Partido. 
Todas as vezes respondi que sou üder dqPartido, 
mas nunca meo furtei a defin-der o Governo em 
tUdo aquilo que acho que é do interesse do País, 
e o tenho feito com freqüêricia. Neste caso, deren· 
der o Governo é denunciar, é chãmar a atenção 
daqueles que têm a responsabilidade de condu· 
ção da Administração do Pais para um processo 
que se está instaurando, que é um processo que 
termina por desmoraJizar as instituiçõ~st_ que é 
transformar a perseguição em arma da política. 
Se fosse-só.. isso se. fosse apenas uma situação 
que levasse um ou outro ao constrangimento mas 
é muito mais grave do que isso, e V.EX' bem 
o disse. Por trás, há uma desorganização de todo 
um esforço enorme de reconstrUção. da área de 
saúde, e aí se junta o outro lado da questão: sã_o 
interesses. V.~ disse, com razão, quehá __ interes
ses ParticUlares os- n1ais respeitáveis na questão 
de saúde. E não creio que num País como o 
Brasil possam_os olhar para o bem-estar da popu
lação só sob_ o ângu]o do Estado. Acredito que 
é necessário que haja um concurso efetiVo do 
setor privado. Mas o limite dessas questões -
também o colocou V. EX!' - é uma outra ética 
que não pode ser a mera ética do lucro, ou melhor, 
a do lucro, pode, o que não pode ser é a da 
chantagem, o que não pode ser á a da espeCu
lação, o que não pode ser é a da. fraude. E, na 
área d"- saúde, a fraude conviveu durante muito 
tempo com o pretexto do lucro. Às vezes, Cõnfun
dem-se as coisas e o defenso~ da inidativa pri
vada, sem o perceberem, passam a defender não 
a ínidativa privada mas a bandalheira, e isto é 
inaceitável. V. Ext mencionou que existe agora 
o risco de, no exato momento em que estamos 
por consagmr no texto constitucional um novo 
sistema de tratamento dessas questões da admi
nistração de saúde, que isto tudo se esboroasse, 
e eu ouvi, tantas vezes, tanta gente gritando, como 
se fosse um perigo para a democracia a existência 
de um sistema único de saúde, pOrque entendem 
o úndo não como o unificado, mas como o mo
nopólio. Mero engano semântico, engano semân~ 
tico que custa muito c::aro, e que nas penas de 
aluguel se transforma, efetivamente,. num argu· 
menta ideológicO. É como se aqueles que querem 
unificar o sistema de saúde quisessem defender 
o monopólio, o Uno - com "u" matúseU]ó -
do totalitarismo. No me~o de toda esta confusão, 
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o que acontece é, simplesmente, o aninhar-se 
de interesses que não são da. iniciativa privada, 
são da bandalheira. Quando se junta a bandalheira 
com a 'perseguição política, e quando tudo isto 
mina o aparelho de Estado, as instltulçóes care
cem 'de vitalidade. De modo que o alerta de V. 
& Vai muito mais longe do que simplesmente 
a questão de saúde. Acho-que é meu dever, como 
Uder da Bancada do PMDB, solidarizar-me' com 
V. EX' E, ao solidarizar-me, acredito que estamos 
prestando um serviço à democracia e, portanto, 
ao Gov

1

emo, se o Govemó quiser,realmente, co
mo eu, espero, seguir o rumo da democrada_ e 
não capitular e transformar-se em mais uma peça 
de um passado que nos custou tanto transformar. 
Portanto, apóio V. Ex" 

O S~. ALMIR GABRIEL - Fico feliz com 
o apart~ de V. EX' E quero dizer-lhe que, quanto 
à form~ de me expressar, continuo com o pecado 
- pec~do, se pode ser dito- de, como técnico 
como ProfissiOnal de saúde, ter feito ao Jong~ 
dos anos o treino do controle das emoções. Ao 
fazer cirurgia cardíaca, ainda que por dentro esti
vesse queimando, as mãos e o raciocínio precisa
vam df;! toda forma estar absolutamente equili
brados; 

O Sr. Mansueto de Lavor - Permite-me V. 
.Exf" um aparte? -

O SR. ALMIR GABRIEL - Pois não, com 
toda a honra. 

O Sr. Mansueto de lavor- Não sendo eu 
um cirurgião, não tenho essa obrigação de con
trolar as minhas emoções. O Presidente também 
é cirurgião e sabe que, realmente, é preciso con
trolá-las nos momentos oportunos, até para salvar 
o principal. ~s não tenho esta obrigação e, real
mente, quena demonstrar minha solidariedade à 
Dr" Elisa, Presidente da Fundação SESP, pela von
tade dos mais representativos segmentos sociais 
de todo o País. Inclusive acompanhei esses seg
mentos, que vieram de todo o País, ao Presidente 
Ulysses Guímaràes, que naquela época ainda ti
nha alguma influência junto ao-Governo, reivindi
cando que os melhores- nomes dos segmentos 
fossem realmente apontados para os cargos im
portantes, inclusive à Presidência da Fundàç.CO 
SESP, visando, inclusive, à aplicação dessas pro-. 
p-ostas que estão no projeto da Comissão deSiste
matização acerca da saúde, e sobretudo para, 
dentro dessas funções de alta importância e rele
vância no setor de saúde, levantarem barreiras 
contra a desnacionalização dos serviços de saúde, 
que é wna seqüência da desnacionalização com
pleta da indústria farmacêutica do País. Entáo, 
a Dr Elisa, ~poiada por todos esses segmentos, 
des~e ol'ganJZaç~es comunitárias até lideranças 
politicas, assum1u o SESP. E deixar bem claro 
u trabalho na Presidência da Fundação _SESP foi 
um trabalho visando aos altos interesses do País 
n~o apenas da saúde pública, mas da moralidad~ 
publica. Agora, a surpresa não é apenas de V. 
f:xl', mas de todos nós, não apenas por uma dis
pensa, uma demissão, o que é um ato normal, 
mas sobretudo pela motivação desse ato. Não 
~os mais, é claro, discutir essa questão, que 

.Já se toma uma questão secundária, a saída, a 
entrada em cargos públicos. CDtimarnente tive· 
mos uma nomeação e uma desnomeação para 
a Presidência do Banco- Central que realmente 

e?':'ergonharia qualquer administração pública 
sena. E, no entanto; esses fatos acoiTem como 
se fossem normais numa administração demo
cráfica_voltada para os interesses coletivo_s._ Então 

-quêrô a-penas náo lameritar, po-rque a oro EJis~ 
sai engrandecida sili1plesmente porque estava 
cumprindo seu dever de médica, de profissional 
da saúde, para com a saúde do povo· brasileiro 

O~~- PRESIDENTE (Francisco Rollemberg) 
- __ Sobre a mesa, requerimento de urgênda que 
será lido pelo Sr. Primeiro~Secretário. 

É lido o seguinte _ 

REQUERIMENTO 
N• 2, de 1988 

, simplesmente porque estava procurando colo~ 
nos trilhç_s a FW1das:ão SESP, colocá-la a serviço -- Requeremos urgência, nos termos do art. 371, 
do povo brasileiro e, principalmente por causa alínea b, do Regimento Interno, para o Projeto 
da sua coerência política, coerência de princípios de Lei do Senado n9 2, de 1988, de autoria do 
e de prática, é que ela foi demitida Quero, ao Senador AffonsO-Camargo, qUe "altera disposi-
lado de todas as considerações que v. Ex~ faz tivos da Lei n9 5.682, de 21 de julho de-1971 

_ sobre a saúde, sobre 0 Sistema Único de Saúde,. (Lei Orgânica dos Partidos Políticos)". 
_de cujo relatório V. EX'- foi_ autor, e que contou Saia das SeSsões, 14 de janeiro de 1988. -
com noss<::nipoio na Comissão da Ordem Social Fernando Henrique Cardoso - Jarbas Pas--

. ao lado desse apoio quero expressar a minh~ sarinho - Carlos ChiarelU. 
pro~u11.da solidaried_~de _ ~ Dr E Usa, e o faço em 
nome do povo de Pernambuco, que conhecia 

_ o ~eu trabalho. O 'SESP, e_!Tl_Pernambuco, é--o 
órgão ·-cJe saúde que vai realrriente às pequenas 
comu_nidades, rio abastecimento de água, no 
atend1mento, na prevenção, desde o litoral até 
a mais remota comunidade -interior. Em nonie 
do povo de PernambucO, quero demonstrar a mi
nb~u_oUd.!l!riedade à Dr Elisã, e dizer a V. Ex" que, 
real~ente, tanto ela quanto V. Ex' saem engran
decidos desse episódio, não derrotados. Derro
tado, mais uma vez, é o povo, que se vê tolhido 
nos seus anSeios, nas suas manifestações legíti
mas e nas suas aspirações de melhoria, tanto 
no setor de saúde como nos demais setores da' 
vida social e económica. Muito obrigado. 

OSR. ALMIR GABRIEL-Agradeço o apar
te de V. Ex", Sr. Senador Mansueto de lavor e 
quero, aqui, retomár um ponto ao cabo-des'se 
pronunciamento. É que, na verdade, tem sido utili
zada com desfaçatez a e>g)ressão ou o que se 
queira dizer com Sistema Único de Saúde. O que 
se está propondo não é_Serviço Único de Saúde 
é sistema. Então, é organização do trabalho, s~ 
gundo uma única orientação. Não é _de maneira 
nenhuma criar, dent(o da _estrutura do País um 
SelViço Único de Saúqe _que tivesse como cabeça 
o Ministério da Saúde, e que este o perpassasse 
para os níveis estaduais e municipais, segundo 
esta mesm-a visão. Não é iSto. O que se pretende 
é que cada instituição, órgão ou niv_el de governo 
t~nha a sua ~tura. Todavia, que isso se orga
rnze de manerra tal que, no Rio Grande do Sul 
a~ _se estabelecerem as prioridades de saúde pú~ 
blrca, se tenha claro que vacinar, atender as crian
ças, gestantes, pacientes com desvios mentais 
en~un. fazer esse tipo de aç:ão, isso tem que es~ 
articulado ·com o que deva ser feito no Nordeste 
bem como na Amazônia, no Centro-Oeste, n~ 
Sudeste, enfim, no País como um todo, sem 0 

que vamos ver que as milhares de unidades de 
saúde existentes repetirão aquilo -que hoje estão 
fazendo: cada qual para o seu lado, atuando de 
uma ou de outra forma, às vezes, até, de maneira 
contlitiva; .e, ao examinar o estado de saúde da 
população, -o -que se vê é um quadro alarmante, 
em que o Brasil se consfiti.li num grande hospita~ 
como dizia nosso professor Couto, da cadeira de 
Semiologia. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito 
bem! Palmas. O orador é cumprimentado.) 

'--- --

O SR. PRESIDENTE (Frandsco Rollemberg) 
- () ~_querimento l_!do será votado após a Ordem. 
do D1a, na forma do art. 375, § 29, âo Regimento 
Interno. -- -

Sobre a mesa, -reQuerimento que será lido pelo 
Sr. Primeiro-Secretário. . 

É lido O seguinte 

REQUERIMErfl'o 
N• 3, de 1988 

Nos termos do art. 222 do Regimento Interno 
~eremos que em 13 de maio de 1988 sej~ 
realizada sessão especial para comemorar 0 
transcurso-do Centenário da Abolição da Escra
vatura no Brasil. 

Sala das Sessões, 14 a.e janeiro de 1988._
Fernando Henrique Cardoso - Affonso Ca
margo --Monso Arlnos - Itamar Franco 
- Ponpeu de Sousa- Edison Lobão - An· 
tômo Farias - Mário Mala - Rachid Salcla
nhaDerzi. 

O SR. PRESIDENTE (FrailciSco Rollemberg) 
-De acordo com O art. 279, § 19, do Regimento 
fnternÇ>. e~e requerimento será objeto d~ deUbe
ração após a Ordem do Dia. 

O SR. PRESIDE!'ITE (Francisco Rollemberg) 
- Passa-se à __ _ 

ORDEM DO DIA 
Item 1: 

Votação, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara n9 51, de 1987 (n9- 183/87, 
na Casa de origem), de iniciativa do Senhor 
Presidente da República, que fixa o efetivo 
da Polícia Militar do Território Federal do 
Amapá e dá outras providências, tendo 

PARECER FAVORÀVEL .. proferido em Ple
nário. 

A discussão d.,_ matéria foi encerrada na sessão 
extraordinária anteder. 

Em votação o projeto, em turno únfco. 
Os Srs. Senadores que O aprovanJ queiram per

manecer sentados. (Pausa.) 
Aprovado, 
O projeto vai à S<lnçãç:r,__ 

É o _seguinte projeto aprovado: . 
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PROJETO DE LEI DA <:AMARA 
1'1• 51, de 1987 

(N• 183187, naTasa-de-origerri) 
(De iniciativa do Senhor Presidente da República) 

Fixa o efetlvo da Policia Militar do Ter
ritório Federa] do Amapá e dá outras 
providencias. 

O Congresso Nacional decreta: 

Art.' 19 OefetivodaPolíciaMilitardoTenitórl:o 
Federal do Amapá será fixado pelo seu _Gover
nador, ouvido o Ministério do Exércitó, através 
de Quadros de Organização, -dentro do limite má
ximo de 1.673 (um mil, seiscentos e setenta e 
três) homens. 

Art 29 O preenchimento das vagas decorren
tes da aplicaçãO- desta lei, mediante promoção, 
admissão, concurso ·ou indusão, somente será 
realizado na proporção que forem implantados 
os órgãos, cargos e funções previstos nos Qua
dros de Organização, observados, nos casos de 
promoção, os interstícios estabelecidos na legisla
ção específica. 

Art 3° As despesas decorrentes da execução 
desta lei correrão à corifa d8:s dotações próprias. 
constantes do orçamento do Território Federal 
doAmapá. -

PROJETO DE LEI DA <:AMARA 
- 1'1• 57, DE 1987 

(N•l0/87- Complementar, na Casa de.ori
gem) 

(De iniciativa do Senhor Presidente da República) 

Dispõe sobre aposentadoria voluntá
ria, nas condições que especifica, aos 
servidores clvls que trabalham em esta
belecimentos lnchostrials da Clnlão, pro
dutores de munições e explosJvos. 

O CohgressO nacional decreta: 
-, Art. }9 -Os servidores civis de estabelecimen

tos industriais -da União, onde se processe a fabri
~c.As:_ãq~oU-a· manipulação de pólvoras e explosivos, 
terão direito a-aposentadoria com proventos inte
grais, desde que contem 25 (vinte e cinco) anos 
de serviço inintenuptos ou não, em contato efeti.vo 
cohl explosivos e gases venenosos ou sob influên
cia desse~ E;lTl ambi_ente_ consic,'lerado insalubre. 
_ ~ __ 29 s=ao_v61idos os atos de aposentadoria 
expedidos com base na Lei n9 3.382, de 24 de 
_abril de 1958, após a promulgação da Emenda 
ConStitLiiCôi1ãl fi.9 1, de 17 de outubro de 1969. 

-Art. _:?9_ Esta leí entra-em vigor na data de sua 
publicação. 

Arl 49 Revogam-se as disposiç_Qes em con
trário. 

Art. _ 49 Esta Jei entra em vigor na data de sua O SR. PRESIDENTE (Francisco Rollemberg) 
publicação. - - - -- .....;.Jtem 3: 

Art. 59 Revogam-se as dispOsições e_rri con~ 
trário~ 

O SR. PRESIDENTE (Francisco RoUemberg) 
-ltem2: 

Votação, em turno_ único, do Proje_to de 
Lei da Câmara n9 57, ae 1987- Comple
mentar (n9 10/87-ComPlementar, na Casa 
de origem), que dispõe sobre a aposenta
doria voluntária, nas condições que .especi
fica, aos servidores civis que trabalham em 
estabelecimentos industriais da União, pro
dutores de munições e explosivos, tendo 

PARECER FAVORÁVEL, proferido em Ple-
nário. - o 

A discussão da matéria foi encerrada na sessão 
extraordinária anterior. 

Passa-se à votação da matéria que, nos termos 
do inciso 11, letra a, do arl 322- âo Regimento 
Interno, depende, para a sua aprovação, do voto 
favorável da máioria absoJuta da composição da 
Casa, devendo a vOtaÇão ser-feita- pelo processo 
nominal. Tendo havido, entretanto, acordo entre 
as Lideranças, a matéria será submetida ao Plená
rio, simbolicamente. 

Em votação o projeto, em turnO único. 
Os SrS: SenadOré.S qué o aprovam queiram per

manecer sentados. (Pausa.) 

Aprovado. 
A matéria irá à sanção;· 

É o seguinte o projeto aprovado: 

Discussão, em turno (mico, do Projeto de 
Lei da Câmara n• 99, de 1986 (n' 5289/85, 
na: Casa de origen1), que regula a profissão 
de Supervisor Educacional e_ determina ou
tras providências. (Dependendo de Parecer.) 

A matéria constou da Ordem do Dia, por solici
tação das Uderanças, nos termos no disposto 
do aft. 11, Parágrafo únJco, da Resolução n9 I, 
de 1987, com a redaçã.o dada pela Resolução 
n' 54, de 1987. 

Nos termos do art. 68 da Resolução n9 1, de 
1987, designo o nobre Senador Pompeu de Sou· 
sa para prQferir o parecer. 

O sR: POMPECI DE SOozA (PMDB- DF. 
Para proferir parecer.)- Sr. Presidente, Srs. Sena-
dores: 

Colab_orando com o_ propósito da Uderança, 
de exarniriai, em regime de urgência, a proposta 
do nobre Senador Affonso Camargo; vou resumir 
o parecer - diria um pouco longe - dada a 
importância do projeto originário da Câmara, que 
procura regular a profissão de SupeiVisor Educa
cional e determina outras providências. Trata-se, 
realmente, de uma atividade_da maior importância 
para a educação nacional. 

Dessa forma, nosso parecer é favorável à apro
vação_do Projeto_ em epígrafe, com a alteração 
formal abaixo proposta. O seu art. 29 refere-se 
aos "sistemas educacionais federal, estadual, mu
nicipal e particular·•. Entretanto, a Constituição 
Fe<!t:_ra1, em seu art. 177, estatui: 

"Os_ Est~dos e o Distrito Federal organi
zarão os seus sistemas de ensino, e a União, 
·os dos Territórios, assim como o sistema 
federaL" __ 
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Devo dizer aqui, entre Parênteses, que não te
nho nenhum respeito fetichista pela Constituição 
em vigor, de vez que não considero uma Consti
tuição legitima, é uma Constituição outorgada por 
uma Junta Militar, que se modificou ao longo 
do tempo, ao sabor do General de plantão na 
Presidência da República. Costumo, por isso, cha
má-la de colcha de retalhos de alta rotatividade. 

Enfretanto,-como neste ponto o prOjeto consti
tucional coincide com o atual diploma e mantém 
o apelido de "Constituição em vigor", que é de 
fortalecer a Federação neste País, fortalecendo. 
portanto, as Unidades federadas, dos Estados e 
Municípios, proponho, como Relator, que se dê 
ao art. 29 a seguinte redação, que não altera subs
tancialmente, apenas retira o excesso de compe
tência da ~ião sobre os Estados e Municípi_os: 

Art. 29 A Supervisão Educacional tem por 
finalidade participar, crítica e- Construtiva
mente, da melhoria do proc-esso educaçional 
através da recriação de uma prática educativa 
democrática no âmbito dos sistemas de en
sino ... 

___ Até aí, é exatamente o que estava previsto no 
projeto. Mas, em vez de dizer: 

"Os Estados e 6 Distrito Federal organi
zarão ... " 

Disse exatamente: 

"Sistemas educacionais, federal, estadual, 
mu"nicipal e particular ... " 

Pretende que se diga: 
"NO âmbito dos sistemas de ensino federal 

e estaduais, nos_diferentes níVeis, graus e' mo
dalidades de ensino, incluindo instituiçõ_es 
públicas e particulares". 

- O propósito, devo repetir, é preservar a ielativa 
auj:onomia que os Estados e os Municípios devem 
manter COm relação ã J)Olítica educacional. 

O Projeto de Lei da Càmaia n? 99, de 1986 
(n9 5289, de 19_85, na Casa de origem), de autoria 
do nobre Deputado Dionísio Hage, objetiva regu- . 
lar a profissão de supervisor educacional. O exer
cício desta profissão~_será privativo dos diploma
dos _em Pedagogia, com habilitação em Super
visão Educacional e dos pós-graduados na mes
ma área, ressalvando-se os direitos adquiridos. 

Dentre as atribuiçôes destacam-se as de asses
soramento pedagógico, coordenação do proces
so ensino-aprendizagem e _ de~envolvimento de 
recursos_hurnanos para a educação. Tais atribui
ções serão exercidas, através de recriação de uma 
prática educativa e democrática, tanto na rede 
escolar pública como particular, nos diferentes 
graus e modalidades de _ensino. 
- O projeto em tela vem formalizar Urna situação 
já existente, em que o supervisor exerce suas fun
. çõ_es em nlvel escolar, intermediário e de sistema. 
Oriunda da área industrial, a atividade ~upervisora 
tem sofrido um processo de aclimatação às parti
cularidades das instituições educacionais. Nos úl
timos anos,_ o seu reexame pelos educadores tem 
levado a.supervisão a abandonar o modelo buro
crático e tecnicista para tomar-se um processo 
participativo. _ __ 

Embora devamos considerar o educador em 
geral e nãO apenas a compartimentação das suas 
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diversas especialidades, cumpre reconhecer que 
a situação legal do __ supervisor é menos definida 
que a do administrador escolar e a do orie_otador 
educacional. Assim, o Projeto de Lei da Câmara 
n"' 99, de 1986, dá um expressivo passo no sentido 
de melhor definir a situa_ção dos recurso_s humaK 
nos para a educação. Esperamos que esta ação 
legis1ativa venha a ser seguida de outras que foca
lizem o educador como um todo. 

Dessa forrria, nosso pare·cer· é favorável à apro
vação do projeto em epígrafe, com a alteração 
formal abaixo proposta. Q_ seu artigo 2" i"éfere-Se 
aos "sistemas educacionais_ federal, estadual, mu
nicipal e particular". Entretanto, ·a Conslli.l.liÇão 
Federal, erri seu artigo 177_, ~~tatui: 

"Os Estados 'e o Distrito Federal organi
zação os seus sistemas de ensino, e a .União, 
os dos Territórios, assim com-o· _o sistema 
federal...'" 

Desse modo, verifica-se que não há lugar para 
·os sistemas municipal e particular. A legislação 
· educacioi:tãl refere-se a sistemas federal e esta
·, duais de ensino, sendo subordinados aos últimos 

as redes escolares municipal e particUlar. Por "isso, 
em vez da expressão "sistemas educacionais", 
para dar a amplitude que o legislador parece dese-
jar, propomos a seguinte -

EMENDA DE PLENÁRIO 

N'l 

Dé-se ao art. 2e a seguinte redação: 
Art. 2° A SUpervisão Educacional tem· por fi

nalidade participar, crítica e-construtivamente, da 
melhoria do processo educacional através da re
criação de uma prática educativa democrática no 
âmbito dos sistemas de ensino federal e estaduais, 
nos diferentes níveis, graus e modalidades de en
sino, incluindo instituições públicas e particulares. 

O SR. PRESIDENTE (Francisco Rollemberg) 
-Em discussão o projeto, e a ·emenda em turno 
único. (Pausa.) 

Não havendo quem peça a palavra, está encer
rada a discussão. 

A votação da matéria dar-se-á na sessão se
guinte, conforme dispositivo -regimental. 

O SR. PRESIDENTE (Francisco Rollernberg) 
-ltem4: 

Discussão, em turno únko:-do Projeto de 
Lei da câmara n~ 55, de 1987 (n" 178/87, 
na Casa de origem), de iniciativâ. dO Senhor 
Presidente da República, que autoriza a doa
ção de fraç:ão ideal de imóvel situado no Mu
nicípio- de Juiz de Fora, Estado de Minas Ge~ 
rais. (Dependendo de Parecer.) 

O Sr. Afonso Arlnos- Sr. Presidente, peço 
a palavra pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Francis_co Rollemberg) 
- Concedo a palavra ao nobre Senador Afonso 
Arinos. 

O SR. AFONSO ARINOS (PFL- RJ. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) -Sr. Presidente, 
Srs. Senadores: 

Este projeto de lei autoriz& doaç_ão ideal de irnó· 
veJ situado no Município--de Juiz de Fora, Estado 
de Minas Gerais, ~e é o COnjunto Fabril B_ernardo 
Mascarenhas. O seu art. 29 reveste~se do maior 

interesse para o aludido município, haja vista tra-
-- tar~se de imóvel considerado, pelo mesmo, de 

valor histórico inestimável, "razão por que se pre
tende aproveitá-lo em serviço de utilidade pública 
municipal. 

Sr. Presidente, minha intenção, ao usar a·pala
vra perante o Senado, pedindo desculpas, é a 

_ de relembrar alguns fatos alusivos à cidade de 
duizdeFora, a_ qual conheço, naturalmente, desde 

a minha mais remota memória de minha infância. 
A cidade de Juiz de Fora, que vai ser beneficiada 

_ - e apelo aqui ao meu companheiro, Senador 
por Minas Gerais - é uma das jóias engastadas 
na tradição mineira. A origem do nome de Juiz 
de Fora prendeKse às Orderiações_ Filipinas, que 

-era aquela coletânia de leis civis, vigente no Brasil, 
praticamente, até _à implantação do Código Ovil. 
O Código CiVil ae 1916 veio retirar da aplicaçãO 
certos capítulos das Ordenações Filipinas. Pelas 
Ordenações Filipinas, os juízes dos municípios 
do interior _eram classificados- não sei_ se a me
mória me trairá em alguns pqntos desta exposição 
- em juízes 'ordinários e juízes de fora. Os juízes 
ordinárlos eram aqueles que, conjuntamente com 

·--as Câmaras Municipais, eram eleitos para o exerK 
cício da judicatura, na aplicaÇão, ex8tamente, das 
Ordenações. Os juízes de fora eram aqueles que 

-vinham de comarcas maiores para fazer uma es
pécie de correição. Chamavam-se juízes de fora, 
e visitavam os municípios a fim de examinar cer
tos problemas, que não tinham sido resolvidos 
.cc;mv~ni~ntemente pela atuaç_ão dos juíz~s o~:di[lá_
tios. Então, o antigo arraial de Juiz de Fora ganhou 
este nome; se chamou, no-sécuJo XVlll, de Fazen
da de Juiz de Fora, porque havia um desses juízes 
de fora qu_e percorria, corno em todo_ o __ Brasil, 
e sempre no cumprimento das Ordenações, os 
municípios. E naquele local, onde depois apare
ceu a cidade, havia uma fazenda que pertencia 

- a um dos juízes de fora, cuja identtdade pelo me
nos; não estava bem estabelecida, até algum tem
po atrás, mas é, seguramente, fato ocorrido no 

_século XVIII. 

Sr; Presidente, Juiz de Fora, fOi a cidade que 
tendo passado por esse Período color:tial, repre
sentou o centro da Jhdústiialização de Minas GeK 
raj;;. 

Sabemos o q_ue foi Our_o Pr.eto, a história_ de 
ôuiCi PretO, ã_ -vida de Ouro Preto. ~s •. Com a 
funda.ção_de Bglo_ Horizonte, em "fins do século 
XIX- Belo Horizonte_ é inaugurada em 1897 -, 
-estava ela -muito distante pã"i"a que de lá pudeSse 
surgir, de imediato, urrla fornia qualquer de indusK 
trialização. Qúando surgiu Belo Horizonte, já Juiz 
de.Eora estavã com um adiantamento muito gran
de na parte_ de indústria de tecidos, pelo estabeleK 
cimento ali de vários capita1istas mineiros, que 
se desolocaram das tradicionais atividades mine
ralógicas, que estavam em decadência, ou seja, 
o ourd, em Ourõ Preto, na região do centro; o 
diamante, na zona do norte, em Diamantina, e 
Setrõ:_ Vieram, então, as indústrias para Juiz de 
Fora. 

O desenvolvimento de Juiz de Fora está, por-
tanto, ligado profundamente à própria evolução 

- económica do meu' Estàdo. Claro que não é mais 
_ o·meu Estado como representação~Fui, em três 
. .Jegislaturas, Deputado por Minas Gerais e_ hoje 

sou; por ·duas vezes, representante no Senado 
do Rio de Janeiro. Em todo caso, Juiz de Fora 
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tem uma importâncta; uma ·sigilifiCã.Çáo -m-uito 
grande. 

E_u queria, também, chamar-a atenção ·para 
a parte histórica de Juiz de Fora na República, 
porque Juiz de Fora foi uma das sedeS da política 
do Partidó Repúblicano mineiro, pela circunstân
cia de que os Andradas mineiros tiVe-rãrit uma 
dupla residência no território do ·meu Estado. 
Houve Andradas que se fiXaram em Barbacena, 
e outros que se fJXaranl em JUiz -de Fora. Os 
AndradaS mineiros descendêin do velho Ániônio 
Carlos. Martim.-FranciSco de Andrãda, o primeiro 
- e V. ~ p-Qderão me con:igir, se eu estiver 
errado - casou-se com uma filha do Pãtriarca. 
Sendo assim, era ele genro do irmão, pois casou~ 
se com a sobrinha. OsAndradas mineiros desCen
dem do Antônio Carlos, que é filho desse Martim 
Frandsc-o,-e qUe veio fiXar-Se en1 Min'ãS Ge(ais, 
perto de Barbacena, atraído por questões de saú
de. Naquele tempo, as montanhas ofereciam um 
atrativo muito _grande às pessoas qUe se conside
ravam doentes pulmonares como se chamavam, 
fraCas.do peito. ESSe AntôniO Carlos fiXou-se em 
JV\inas e ele ê E!Xatarriente o pai do Antônio Carlos, 
[uturo Governador de Minas, e do José BonifáciO, 
Líder políÜco, seu inTião Jose BOnifáCio-flXÕU:-se 
em Barbacena, daí o Andradinha_ vir de Barba
cena, e Antônio Carlos fiXou--se _em Juiz de Fora, 
onde o conheci, na minha Juventude, porque era 
companheiro de facuJdade e muito amigo de seu 
filho, José Bonifácio Olinda de Andrada, que fale~ 
ceu .cedo,__@P_rofessor da Hniversidade Federal 
eh Rio de Janeiro. FreqUenteíKJhe a casa em Juiz 
de Fora, do velho Antônio Carlos. Quando me 
formei, o" velho Antônio Carlos me chamou para 
promotor de Belo Horizonte, causando uma muito 

_justificada revolta do quadro do Ministério Púb1ico, 
porque chamava para Promotor da Capital um 
bacharel que acabava de sair da faculdade. Mas 
tiv:e oportunidade de visitá-lo mais de uma vez1 

T\j:l sua velhacas~ de Juiz de Fora, qu_~ me disse
ram agora, há pouco tempo, infelizménte, foi de
mofida. A_Qdade de Juiz de Fora representa para 
nós, mineiros, uma importância muito grande na 
tradição colonial, no desenvolvimento imperial e 
na vida republicana. 

- -- Sr. Presidente, como mineirõ, embora repre
sentante de outro Estado, deveria hoje chamar 

"a_ atenção do Senado, pedir-lhe o apoio, solici
tar-lhe a boa vontade para a aprovação desta lei, 
tão bem inspirada, do Sen~9r Presidente da RepúK 
blica, que_ vem de tombar um bem que conheço 
de longa data, a Fábrica dos Mascarenhas. Tam
bém estou ligado a eles por família. Tmha um 
velho tio meu, casado com a irmã da minha avó, 
Sebastião Mascarenhas que era dessa gente -que 
fez. a fábrica, em Juiz de Fora. 

Queria. com estas palavras um tanto desorde
nadas, mas muito emocionadas, prestar home
nagem ·àquela cidade que tantas vezes conheci. 
Passei por lá em todas as etapas da minha vida, 
onde conversei tantas vezes com o velho Presi
dente Antônio Carlos. Hoje, vejo o·Senado, com 
a atribuição, tão grata para mim, de apelar a doa
ção pelo Governo Federal da parte ideal que pos
sui nesse_ edifído, a ftm de que seja restaurado, 
inclusive com aprovação e direção do Património 
Histórico Nacional, e que vai prestar seus seiViços 
à cultura mineira e _à cultura brasileira. 

Muito obrigado ao Senado. (Muito bem! Pal-
mas.) -
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O SR- PRESIDENTE (Francisco Rollemberg) 
- Nos termos do art. 69 da Resolução n9 1, de 
1987, a Presidência designa o eminente Senador 
Itamar Franco para emitir parecer sobre o Pro}eio 
de Lei da Câmara n., 55, de 1987. 

O SR- ITAMAR FRANCO (PL - MO. Para 
emitir pare<:er. Sem reVisão do orador.) - Sr. 
Presidente, Srs. Senadores: 

O Senador Afonso Arlnos já se referiu, Com 
grande propriedade, à história da nossa ddade, 
Juiz de Fora. 

O Sr. Afonso Arinos -Permite_ V. Ex- um 
aparte? 

O SR. ITAMAR FRANCO-Com muito pra
zer. 

O Sr. Afonso Arinos:- Nobre Senador, gos
taria de acrescentar a grande significação que 
é para Juiz de "Fora a presença de V. fr. como 
representante desta grande cidade no COngresso 
Nacional. 

Era a homenagem que queriª prestar a V. f:x!', 
nobre Senador Itamar Franco. Muito obrigado. 

O SR. ITAMAR FRANCO -Agradeço a V. 
Ex', Senador Afonso Arinos. 

Realmente, creio que as palavras de V. EX" qua~ 
se que me desobrigariam de dar o parecer a este 
projeto.- -

Envfadõ por sua Excelência o Senhor P(esi· 
dente da República. 

Vou cumprir apenas a forma)idade, designado 
que fui pela Sr. Presjdente, para- relatá-lo, mas 
foi com grande alegria qUe escutei as palavras 
de V: Ex' · · ·· · -·-· -

_ Coffio representante de Minas Ge'rais e. particu-
Jannente, de Juiz de Fora, pude sentir nas palavras 
de V. Ex" toda a mineiridade presente ao se referir 
à nossa querida cidade que foi, e ainda é, dentro 
do contexto-político, econômJco e social de Minas 
Gerais, uma cidade que guardou e guarda todo 
aquele sentimento de independência e progresso, 
que representa, hoje, o povo mineiro. Portailto, 
Senador Afonso Arinos, cumprindo, como 'disse, 
o dever apenas formal, já que V. EX', com toda 
a sua sapiência e inteligência, poderia ter relatado 
o projeto, passo, Sr. Presidente, a l~r o meu pa
recer. 

Evidentemente, S. EX' o SenadorAtõnso Arinos 
lembrou muito bem a importancia que represen
ta, hoje, o Corijullto Fabril Bernardo Mascarenhas, 
dentro da ordem cultural que se estabelece para 
a Prefeitura de Juiz de Fora:- - --

Veja, Seriador Afonso Arin~ qüe, neste instan
te, independente da posição do Prefeito que, na 
última eleição, à qual tive a honra de concorrer 
ao Governo de_ Minas, ri.ão ficou ao nosso lado, 
nós aqui, ao longo destes treze anos de represen
tação de Minas GeraiS, no Senado da República, 
em nenhum momento, por divergências políticas 
ou ideol6glcas com governadores ou prefeitos, 
deixei de apoiar todos os projetas de interesse 
de nosso Estado e, particularmente, da minha 
querida Juiz de Fora. -

Caro Senador· Afonso Atinas, quando V. Ex' 
situava todo o progresSO -da nossa cidilde fiquei 
muito comovido, filho quer s01T de Juiz de Fora 
e fruto da minha querida Escola de Engenharia, 
hoje pertencente à Universidade Federal de Juiz 
de Fora, da qual meu pai, também mineiro de 
Juiz de Fora, foi um dos seus fundadores. Situada 
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dentro da tradição__da educação superior do nosso 
Estado, pelo significado que tinha a Escola de 
Engenharia, e todo estabelecimento de ensino 
àquela época, e que hoje faz parte da Universidade 
Federa} de Juiz de Fora, ela foi criada pelo grande 
Presidente Juscelino Kubitschek, que entendia -
quando a criou e, ao mesmo tempo, a de Santa 
Maria, no Rio Grande do Sul - que era preciso 
leVar ao interior dos Estados universidades fede
rais, levando o desenvolvimento às comunidades 
intertoranas. E hoje, SeriadOr Afonso Arinos, nesta 
digressão ainda que ligeira, a Universidade Fede
ral de Juiz de Fora atua nó Campi de'T e fé; levando 
para aquelas plagas longinquas, os ideais minei
ros de progresso, de desenvolvimento e daquilo 
.que Minas tem de mais caro que é o seu senti
mento de liberdade. 
- Sr. Presjdente, passo a ler o parecer sobre a 

Mensagem n~ 183/87: 
OrigináriO da Mensagem n9 183/87 o Projeto, 

sob análise, vísa a doação ao Munidpio de Juiz 
--de Fora, Estado de Minas Gerais, da fraçáo ideal 
de 0,1848 do imóvel, denominado "Conjunto Fa
bril Bernardo Mascarenhas", ·situado na Avenida 
Getúlio Vargas n9 250, com numeração suple-. 
mentar peta Praça Antônio Carlos n9 41 e Rua 
Paulo Frontin n9 172, naquela municipalidade. 

Na ex:posiçáo de motivos encaminhada pel~ 
-Ministro de Çstado da Fazenda ao Exm" Presi

dente-da República, justificou-se a medida tendo 
enl vista que o referido imóvel possui valor histó
rico inestimável, razão por que se pretende apro
veitá-lo em serviços de utilidade pública muni-
cipal. . 

Por outro lado, há que se ressaJtar, a Prefeitura 
Municipal de Juiz de Fora jã investiu cerca de 
dois milhões de cruzados (valor d,e março de 
1986) a fm de impedir sua completa ruína. 

Enfim, a Delegacia da Receita federal em Juiz 
de Fora, o Serviço de Patrimônio da .União e a 
Secretaria-Geral do Ministério da Fazenda já opi
naram favoravelmente à medida. 

Fica, pois, evidenciado que a pretensão contida 
no presente Projeto de Lei reveste-se do maior 
int~re~se para o referido município, razão pela 
_ qual opinamos pela s_ua aprovação. 

Este é o nosso parecer, Sr. Presidente, e o faço 
com a maicir alegria, porque tiVe a oportunidade 
de dirl91r a Prefeitura de Juiz de fora, pelo voto 
direto, por duas vezes. 

Mals uma vez, agradeço a V. Ex' a oportunidade 
de relatar este projeto, de alto significado para 
a minha cidade de Juiz de Fora. 

O SR. PRESIDENTE (Franc!sco Rollemberg) 
~Em discussão o projeto. (Pausa.) 

Não havendo quem peça a palavra, encerro 
"'- discussão. 

A votação da matéria dar-se-á na sessão se
guinte, nos tennos regimentais. 

O SR.. PRESIDENtE (Francisco Rollemberg) 
-Item 5: 

Discussão, em tumo úrUco, do Projeto de 
Lei da Câmara n? 56, de 1987 (n? 179/87. 

-- na Casa de origem), de iniciativa do Senhor 
Presidente da República, que autoriza o Poder 
Executivo a atualiZar, anualmente, os valores 
da subvenção concedida ao Instituto Histó
rico e Geográfico Brasileiro através d~ Lei 
09 2.956, de 17 de novembro de 1956. (De
pendendo de Parecer.) 
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Nos termos do arl 6? da Resolução n" 1, de 
.}987, a Presidência designa o eminente Senador 
Chagas Rodrigues para emitir parecer sobre a 
matéria. 

O SR. CHAGAS RODRJGCJES (PMDB -
PI. Para emitir parecer.) - Sr. Presidente, Srs. 
Senadores: 

o Projeto de_ Lei n, 56,_-ae 1987 (n9.)79, de 
1987, ria Câmara dos Deputados), de iniciativa 
do SenhOr Presidente da República, que encami
nhou aos meinbros do Congresso _Nacional a 
Mensagem n~ 196/87, acorripanhada da Expo~ 
sição de Motivos no 15/87 do Senhor Ministro 
de Estado da Cultura, visa a autorizar o Poder 
Executivo a atuã1izar, anualmente, os valores da 
subvenção concedida ao Instituto Histórico e Geo
gráfico Brasileiro através da Lei n~ 2.956, de 17 
de novembro de 1956. 

_As razões apresentadas para fundamentar a 
proposição salientam tanto os relevantes serviços 
prestados pelo Instituto, desde 1938, _à preser~ 
vação da memória nacional, com _sua r~c_:onhe
cida Revista, já no seu 346q vol.ume, como _a ne
cessidade de assegurar a continuidade da contrl

. buição_do Governo Federal com recursos a serem 
automaticamente atualizados no Orçamento da 
União e aplicados exdusivamente nas atividades-
fim da Entidade. 

As atMdades-flrn, mendonadas no Art. 29 do 
projeto, constam de publicação de livros e revis
tas, montagem e realização de cursos e exposição, 
aquisição de documentos e outros bens _de_ valor 
histórico para o acervo do lnstituto, aquisição ou 
locação de equipamentos ou instrumentos neces
sários ao cumprimento de seus objetlvos estatu
tários. ESta clara, também; no mesmo artig(), a 
vedação, em qualquer hipótese, da realizaçã!' de 
despesas com o pagamento de pessoal do seu 
corpo funcional. 

O projeto, tramitando nos termos da Resolção 
n~ I/87, do Senado _Federal, está em perfeita sinto
nia com o esforço do Ministério da CuJtura no 
sentido de consolidar _aquelas instituiçóes que 
vêm desempenhando, ainda que com parcos re
c:ursos, relevante papel na preservação dé nossos _ 
valores Culturais, merecendo, portanto, a melhor 
acolhida desta Casa. 

Este é o parecer, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Francisco Rollemberg) 
-Passa-se à discussão do projeto em tumo úni
co. (Pausa.) 

Não havendo quem peça a palavra, encerro 
a discussão. 

A votação da matéria dar-se-á na sessão se
guinte, nos teimes regimentais. 

O SR. PRESIDENTE (Francisco Rollemberg) 
-Passa-se agora, à apreciação do Requerimento 
n, 2, de- 1988, -de urgência, lido no Expediente 
para o Projeto de Lei do Senado rt' 2, ele_ 1988. 

Em votação o requeriffiêrifo. - -
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram per

manecer sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
Aprovado o requerimento, passa-se à aprecia

ção da matéria. 

Discussão, _em primeiro turno, do Projeto 
de Lei do Senado n? 2, de 1988, de. autoria 
do nobre Senador Affonso Camargo,-que al
tera o dispositivo de Lei n9 5.682, de 2i de 
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julho de 1971 - Lei Orgânica dos Partiâos 
Políticos - dependendo de parecer. 

Nos termos do art. 69 da Resolução n~ 1, de 
1987, a Presidência designa o eminente Senador 
Gerson Camata~-para e-mmr parecer sobre o pro
jeto. 

O SR. GERSON CAMATA (PMDB - ES. 
Para emitir parecE::r.)- Sr. Presidente, Srs. Sena
dores: 

O Projeto de Lei sob exame, de autoria do nobre 
Senador Affonso Camargo, altera a Lei Orgânica 
dos Partidos Políticos, em seu art. 118; que dispõe 
sobre as condições da transmissão gr~tuita, pelas 
empresas de rádio e televisão, de congressos ou 
sessões públicas promovidos pelos Partidos para 
difusão do seu programa. 

O Projeto promove duas alterações na Lei em 
questão. Em primeiro lugar procura incorporar 
a ela o disposto na Lei n9 7 .454, de 30-12-85, 
que -concedeu -exclusividade- de-transmissão gra-
tuita pelo rádio e televisão aos partidos com repre
sentação no Congresso Nacional: 

Em segundo lugar, reduz de 60 (sessenta) para 
30 (trinta) minutos, nos anOs de eleiçao, o tempo 
de transmissão gratuita previsto. 

Analisando o mérito da proposição, somos ple
namente favorável a sua aprovação, tendo em 
vista que a redução do tempo de transmissão 
desonera em parte, efetivamente, as emtssoras 
de radiodifusão que, nos anos de eleição, já têm 
de redUzir parte substancial de seus programas 
para a divulgação dos horários eleitorais. No que 
diz respeito à incorporação das disposições da 
Lei n\> 7 .454, parece-nos também mais adequado 
que elas passem a constar da Lei n~ 5.682, que 
dispõe amplamente sobre o assunto. 

Entretanto, ao incorporar as disposições da Lei 
n\> 7.454 à Lei Orgânica dos Partidos Políticos, 
o nobre autor do Projeto de Lei, talvez por lapso, 
deixou de consignar o contido no § 2" do _art. 
2 9 da Lei incorporada, que estabelece que 
" ... Quando s_e tratar da transmissão gratuita refe· 
rida no parágrafo anterior, feita em nível estadual, 
os Partidos previstos nocaput deste artigo so
mente poderão requerê-la ao Tnbunal Regional 
Eleitoral se tiverem representação na Assembléia 
Legislativa do Estado". 

AJém disso, do ponto de vista redacional, pare
ceu-nos também ter havido alguns pequenos lap
sos. especialmente na redação do item "c", na 
qual a expressão constante da redação atual" ... até 
45 (quarenta e cinco) dias depois do pleito .. ," 
foi substituída por " ... até 45 (quarenta e cinco) 
dias do pleito ... ", bem corno no artigo 2~ do Projeto 
de Lei, em que foi elidida a palavra "data". 

Assim sendo, nosso Parecer é pela aprovação 
do Projeto de Lei examinado, com a redação 
constante da emenda substitutiva a seguir apre
sentada. 

EMENDASUBSTITUTIYA 

O Projeto de Lei do Senado _n? 2/88 p'assa a 
vigorar com a seguinte redação. 

"PROJETO DE LEI DO SENADO N• 02/88 

_ "Altera dispositivos da Lei n? 5.682. 
de -2:1.- de julho de 1971" (Lei Orgânica 

-dos Partidos PolíticOs.). ·-

O-CongreSso Nacional decreta: 
Art 1" Os itens a e c do parágrafo único do 

afõgó 118 da Lei n" 5.682, de 21 de julho de 
1971, passam a vigorar com a seguinte redação: 

''M I ]8: ........ :: .............................................. : ... . 
Parágrafo único ................................................ . 
a) as emisSoras são obrigadas a realizar, 

_ _em rede e anualmente, uma transmissão de 
-6b _ (soéS.Seritat nlinutos em cada Estado ou 

____ Territ6ri0~ pará" Cada um dos Partidos com 
representação nas respectivas Assembléia 
Legislativa, e duas tr~n_smissões de 60 (ses
senta) minutos em âmbito nacional, para caw 
da um dos_ Partídos_ com representação no 

-~CongressO Nadonal,_por- iniciativa e sob re_s
ponsabilidade dos Diret6rios Regionais e Na
cionais_;_ 
~~b) .........................•.......•........................ ______ _ 

c) não será permitida a transmissão de 
congressos ou sessões públicas realizados 

__ -nos anos de eleições gerais, de âmbito esta-
- _dtl_al ou municipal, nos 180 (cento e oiterita) 

dias que antecedam as eleições e até 45 
(quarenta e cinco) dias depois do pleito, sen
do, nesses anos, o tempo_ de transmissão 
reduzido de 60 (sessenta) para 30 (tririta) 
minutos." -

Art. 2? Esta lei entra em vigor na data de.sua 
publicação. 

Art. 3?. Revogam-se as disposições em con
trário. 

O SR. PRESIDENTE (Francisco Rollemberg) 
- O parecer e-. favoráVel ao projeto, nos termos 
do substitutivo que oferece. 

Passa-se à discussão do projeto e do substi
tutivo, eni pnmeiro turno. 

- O SR. Mansueto de Lavor- Sr. Presidente, 
pe-ço a palavra para discutir. 

O SR. PRESID-ENTE (F~ancisco Rollernberg) 
-Concedo a palavra ao nobre Senador Mansueto 
de Lavor, para discutir, 

O SR. MANSOETO DE LAVOR (PMDB
PE. Para_ d_isClJiir, sem revisão do orador.) -_Sr. 
Presidente, Srs. Senadores: 

Sei que o autor, Senador Affonso Camargo, 
durante _e_ssa_ discussão vai colocar_ os objetivos 

--do seu projeto de lei e realmente nos esclarecer 
sobre_oS-detalhes finais que nos levarão, natural~ 
mente, a uma votação favorável. Mas, quero-me 
anteCipar um pouco .. , 

O Sr. Affonso Camargo - Permite V. Ex~ 
um apane? - -- -

O SR. MANSUETO DE LAVOR- Pois não. 

O Sr. Affonso Camargo - Para dizer - e 
acho que facilita o encaminhamento da discussão 
- que estou de pleno acordo c.orn a emenda 
substitutiva do nobre Relator, porque, realmente, 
aperfeiÇOou o projeto. Então, V. EX' já pode raciõ
cinar e analisar o tema da emenda substitutiva. 
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O SR. MANSUETO DE LAVOR- Créio, 
_também, que ela contnbui bastante pãra ampliar, 
inclusive evitar certas distorções. Gostaria de frisar 
que o acesso gratuito aos meios de comunicação 
de massa, antes de ser urna garantia de consolí
dação deste ou daquele partido, é realmente um 
principio de ConsolidaÇão da dernot:racia, num 
sistema de concessões a redes privadas de rádio 
e televisão, como é o sistema brasileiro, onde 
a estatização é apenas pardal. Quando temos os 
meios de comunicação social, principalmente 
aquE8.es- pénencentes- ao povo brasileiro, i:óino 
sãO os canais de rádio e televisão, entregues me-
diante concessões ou perrniss_ões a empresas 

-- particulares - se bem que não multinacionais, 
mas geralmente entrelaçadas, também, com inte
resses multinacionais-, não teríamos outra saída 
para falar, realmente, em democracia, em acesso 
democrático a esses meios de comunicação, a 
não ser com uma legislação vigorosa, que desse 
amplo espaço aos partidos políticos para manifes
tarem à opinião pública nacional' as suas idéias, 
os seus programas e as suas plataformas. 

Por isso ê'-que considero da maior importância 
à apresentação desse projeto, de au_toria do nobre 
Seriado r Affonso Camargo, nesta ocasião, por di-. 
versas razões: primeiro, porque ele procura aper
feiçoar a leQislação já existente; segundo, porque 
procura evitar distorções que poderiam levar al
guns legisladores à tentação de querer invadir 
ou revogar essa legislação precária já existente. 

Quarido falo em distQrções ref~ro~me ao fato 
de que partidoS' sem nenhuma representação, ain
da, em nenhuma -casa legislativa do País possam 
ter o mesmo espaço -de partidos que tenham 100, 
200-e ate- 300 representantes no Congresso Na
cional e no Poder ConstitUído. Então, aquilo que 
poderia parecer uma tese democrática de igual
dade leva à distorção corno, por exemplo, a verifi
cada na semana passada, em que no horário no
bre de televisão foi conc_edidO a um partido que 
ãinda não tem representantes em qualquer Câma
ra, errr qUalquer Casa legislativa do País, Inclusive, 
não entro sequer rro conteúdo do programa, con
tribuindo concretamente par<! o desgaste, a des~ 
moralização daquilo que se convencionou cha
mar classe política neste País. 

Vou ser claro: essa _apresentação de uma hora 
de um tal chamado programa Partido do Povo 
Brasileiro veio para desmoralizar os políticos e 
os partidos políticos. Nada mais contribuiu para 
isso, pouco interessando se realmente o partido 
defendeu_ teses iguaizinhas às teses do Palácio 
do Planalto. Nem entro nessa questão. To dos no
taram que realmente as teses fundameritais dos 
que se apreselifarã.m no prOgrama do assim dito 
Partido do Povo Brasileiro foram teses hoje defen
didas. 

Acusar os polfticos de todos os males do País? 
Dizer que os políticos não fazem isso, não fazem 
aquilo? Um "cara", desculpem-me a expressão, 
que se diz candidato a Presidente da Repúblíca, 
vem inclusive atacar as instituições democráticas. 
Por tsso, e sem querer me aprofundar mais no 
assunto, porque não merece comentários o c_on~ 
teúdo daquele programa, quem dizer que, além 
do car.áter e do aspecto cómico que teve, foi" um 
programa mais de humorismo político do que 
mesmo um programa político, A repetirem--se es
seS êSpaços para partidos pOlíticos, praticamente 
ainda inexistentes, sem nenhuma representação, -
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estamos contribuindo não apenas para aumentar 
o nómero daqueles que querem revogar os espa
ços concedidos nos meios de comunicação aos 
verdadeiros partidos políticos, mas sobretudo 
àqueJes que estão, em grande maioria, dentre o 
povo, totalmente revoltados com as representa
ções políticas e com os próprios partidos políticos. 

Queria apenas acrescentar que o adenda feito 
pelo nobre Relator, o_ Sr. Gerson Camata, é dã 
maior importância porque aquilo que ocorre no 
âmbito nacional - isto é, quando se veda que 
partidos sem representação nas Casas legislativas 
tenham acesso a programas nacionais - deve 
ocorrer, por uma questão de lógica, também no 
plano estadual. 

Sr. Presidente e Srs. Senadores, seria preciso 
enfatizar, na própria legislação, o caráter educativo 
desses programas políticos. Não se trata apenas 
de programas eleitorais, e é por isso· que em boa 
hora o projeto veda a que no período eleitoral 
-quando já s_e tenham _os espaços do chamado 
"Guia Eleitoral" - não se apresentem esses pro
gramas, porque são típicos de propostas progra
máticas do partido, de plataformas dos partidos, 
significando que o programa contribui para a con
solidação_ de grandes partidos nacionais e, tam
bém, de grandes secções regionais desses Parti
dos. Era preciso dizer que o programa partidário, 
conforme previsto nesse projeto- pelo qual de
monstro não apenas minha simpatia, mas tam
bém o meu voto_- deve ter caráter educativo, 
deve ter caráter de serviç-o ao povo brasileiro, no 
sentido de que não é possfvel utiUzar-se uma hora 
de comunicação nos melas poderosos, como são 
as grandes redes de televisão e de rádio deste 
País, sem que se dê realmente um contributo 
à melhoria da mentalidade da consciência política 
do povo brasileirO. 

Finalmente gostaria de dizer que se houve_sse 
qualquer dispositivo que caracterizasse_ esse pro
grama como de educação política, ficaria, inclu
sive, mais feliz e satisfeito em votar. ·como está 
o projeto já é muito bom, rrlerece, .com certeza, 
a aprovação de todos os Srs. Senadores. 

O SR. PRESIDENTE (Francisco Rollemberg) 
- Concedo a palavra ao nobre Senador Affonso 
Camargo, ciutor do projeto. 

O SR. AFFONSO CAMARGO (PTB- PR. 
Para discutir, sem revisão do orador.) -Sr. Presi
dente, Srs. Senadores: 

Consjdero, que as legítimas preocupações do 
Senador Mansueto de Lavor seriam reSolvidas se 

· '" realmente esses programas curilpriSSerri-as SuaS 
finalidades._ 

Essa preocapa:çãó está ··consubstanciada rio 
item III, do art. 118, da Lei Orgânica dos Partidos, 
que diz que a atividade dos partidos políticos na 
sua: função permanente se fará através da promo
ção de congressos ou s.essões públicas para a 
difusão do seu programa. 

Então, exatarnente b>ses horárioS ·sao para a 
difusão de programas. - -

O que pretendemos com este projeto de lei 
é exatamente fazer com C[lfe se cumpra isso. Sa
bemos que a construção da democracia não se 
fará no País sem partidosJortes,_organizados. pro
gramáticos, _sem que estes e_ as_políticos read
quiram sua credibilidade perante a opinião pú
blica. 

Entiio. o que pretendemos é que haja realmente 
a divulgação. O que é a divulgação? Divulgação 
é a comunicação, é o partido falar no seu progra
ma e a opinião pública ouvir aquilo que o progra
ma está dizendo, qUe Os intérpretes do partido 
estão falando. Isso sô acontece quando realmente 
a opinião pública aceita de bom grado os progra
mas. E sab~mos que isso não vem ocorrendo, 
quando pret"endemos retomar à legislação agora 
permanente, essa exigência de uma representa
ção-no plano nacional e no plano estadual é _exata
mente para se limitar, porC]uenão podemos deixar 
C]ue se -proliferem os programas; não podemos 
saturar a opinião Pública de programas, tanto em 
número quanto em duração. T odes nós -e per
Cebi conversando com ·aqu-eles com quem pude 
conversar - já perceDririios que 6s programas 
de uma hora são muito longos, ruins para serem 
feitos e ruins para serem-oUvidos; os programas 
não são bem feitos e são longos, não há aquela 
receptividade do ouvinte, principalmente do teles
pectador, C]Ue acabÇt não se interessando. Em vez 
de favorecer o partido acaba prejudicando-o; em 
vez de favorecer os polfticos, acaba prejudican
do-os. Foi Com -eSta interiÇão de fazer com CJue 
haja essa comunicação dos programas partidá
rios que apresentamos o projeto, para que não 
se fãça o que se fez, inclusiVe, neste último progra
ma, que foi um programa lamentável, porque a 
legislação realmente não é uma legislação que 
favoreça a isso. 
-- Ê neste sentido que nôs propusemos essa mo
dificação sobre o novo -projetO de lei. 

O Sr. Fernando Henrique Cardoso- Per-
mite V. EX" um aparte? - -

O SR. AFFONSO CAMARGO- Com mui
to prazer, nobre Senador Fernando Henrique ·car
doso. 

O Sr. Fernando Henrique Cardoso - Já 
foi feito_ o uso da palavra Pelo PMDB, mas eu 
não queria deixar de manifestar a opinião da Ude
nmça, que é de absoluta conformidade_ com a 
proposta de V. EX', que é oportuna; ternos assis
tido a urna espécie de deterioração crescente des
ses programas, à perda de interesse, e, como 
disse o Senador Mansueto de Lavor, chegamos 
quase ao ridículo em certos programas. Então, 
para defender-isso que é fundamental, esse espa
ço da televisão para fins realmente programáticos, 
_ê__nec_e_ssárlo que se discipline a matéria. V. EX' 
dá um passo importante. No futuro precisamos 
dar outrõs passos, acredito eu, porque V. Ex" limita 
em 30 minutos para os anos de eleição e V. Ex" 
dfsse aqui bem que a rnidia eletrônica exige certa 
rapidez, um impacto forte; é um processo de 
t·ansmissão_de sentimentos e pensamentos dis
tintos da oratória normal e, muitas vezes, estamos 
aproveitando ess~ horário-e P0 rriiriuios é muito 
tempo-,;_ para alguma coisa muito discursiva, . 
que, 'ern··vez de transmitiT urnà niensagem, sim~ 
plesmente aborrece_quem está escutando ou ven
do o programa de televisão. Vam9s ver essa expe
riência com esses .30 minutos; no futuro podef!a
mos cons-agrar os 30 rTI1riUfõS, em vez de 60, 
e, por outro lado, poderíamos fazer aJgo mais 
proporcional aos partidos. Sei que este não é _o 
momento para essa proposta e por isso concordei 
com a forrn~ como o projeto foi apresentado_ e 
quero dizer que o PMDB vota solidariamente com 
V. ~. aprovando essa proposição. 
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OSR.AFFONSOCAMARGO-Muitoobli
gado a V. Ex" 

O Sr. Itamar Franco - V. Ex!' me permite 
um aparte? 

O SR. AFFONSO CAMARGO - Ouço V. 
Ex" com muito prazer. 

O Sr.ltamar Franco -V. E:<' vai me perdoar, 
pofs não queria interferir no seu pronunciamen-
to... -

O SR. AFFONSO CAMARGO- V. Ex' não 
interfere e, sim, colabora. 

O _Sr. Itamar Franco - ... _mas, ainda sem 
filiação partidária, pelo atual Regimento eu nã9 
poderia mais usar da palavra. Gostaria de apro
veitar a_oportunidade do projeto de V. Ex~ e dentro 
da linha do que disse o Senador Mansueto de 
Lavor, para lembrar um pouco das concess_ões 
de rádio e televisão. S. Ex" fez uma abordagem 
ligeira, mas da maior profundidade, Tentamos 
uma emenda, Senador Affonso Camargo, junto 
à Constituinte, que não foi aprovada, exatamente 
não permitindo que as concessõ_es_de rádio e 
televisão fossem dadas a mais de uma pessoa 
e à pessoa física, para ficar bem caracterizado, 
porque o que se observa - e não sei se tem 
acontecido com V. EX' - ainda há poucos dias 
foi apontado aqui que alguns dos Deputados que 
estão chegando agora já têm duas, três, quatro 
ou cinco·.eth_issoras de rádio; ainda brinque!, pois 
estou aqui há 13 anos e não tenho nenhuma 
emissora de rádio, estou realmente precisando 
recuperar o tempo· perdido aqui! Precisamos ter 
uma legislação rigorosa. Não adianta apenas esta~ 
belecer uma legislação fort~ para o~ partidos poii
ticos_se_a Congresso Nacional não tem atentado 
para as concessões que são dadas através do 
Executivo, desde que o Legislativo assuma, e não 
como está no textO constituci9nal, "apreciar ape
nas as concessões". Ele não tem que apreciar 
e sim que aprovar ou não as concessões. E vejo 
V. EXI' tall}bém se referindo aqui, na letra c, reme
morando o art. 118, que não serao permitidas 
as transmissões de congressos ~sessões du~ante 
um núniero de dias anteriOres aos pleitos, o que 
já consta da lei. Lembro que tentei também uma 
emenda - não quiS emendar o projeto de V. 
EX' agora realmente para não trazer um prejuízo 
pela sua importiincia- mas seria preciso proibir 
que os prefeitos e governadores fJZeSSem o que 
fizeram no pleito de" 86, fazendo as suaS propa~ 
gandas de obras, às vezes nem obras realizadas, 
durante todo o processo eleitoral; até às vésperas 
do pleito eleitoral, govem~dores abu~aram, e o 
fizeram de uma mameira terrível, utilizando os 
recursos do Estado para fazer propaganda das 
suas obras e, evidentemente, atrás desse pano 
de fr,.~_ndo de suas obras, a propaganda de __ seus 
candidatos. Cümprimento V. Ex•, e deiXO. effi ob
servação esses aspectos, pois creio, ainda há tem
po, ·na própria Constituinte, para que sejam retira
dos do Executivo, a fim de que essas concessões 
não Sejam dadã.S através de favores, votos e fisio
logismo, É uma parte importante que não deve
mos restringir a um problema de ordem partidária 
- estou_-~ acordo com V. Br -, mas é preciso 
que o Congresso assuma, de uma vez por todas, 
o controle dessas concessões, para que haja mo
ralização, num país que hoje assiste não apenas 
a umã crise institucional, política e econômica, 
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como também a uma crise moral. Nesta crise 
moral, evidentemente, está o aspecto das conces
sões de rádio e televisão. 

O SR. AFf'ONSO CAMARGO- Agradeço 
a V. Ex~ o aj:nlrte. --- -

V. Ex~ sabe que isto é assunto polêmico da 
Constituirite e vai ser exaniínado, devendo haver, 
também, uma legislação ordinária com relação 
a esses problemas todos, até a própria Lei Orgâ
nica dos Partidos. 

O projeto que apresentamos. V. EX' sabe disto, 
tem um caráter emergencial. Estamos querendo 
resolver o problema, agora, desses 120 dias, por
que já existem, segundo informações que tenho, 
J3 programas já deferidos pelo Tribunal Superior 
Eleitoral e alguns partidos ainda não requeram 
os programas. 

Então, é para proteger a opinião pública e a 
imagem dos partidos políticos, nesta fase de 120 
dias, porque, evidentemente, essa legislação vai 
sofrer aJterações, até em decorrência da própria 

• Constituinte e da nova Constituição. 

O Sr. Carlos ChiareUi- Permite-me V, EX' 
wn aparte? 

O SR. AFf'ONSO CAMARGO- Pois não. 

O Sr. Carlos Chiarelii-- Para abf.eviarmos 
o debate, prefiro fazer a manifestação do Partido 
da Frente UberaJ aproveltando a oportunidade 
do apa':'l:e, dizendo a V, Ex", em prtmeiro lugar, 
que entendo ser extremamente oportuna sua ini
dativa, alé porque retaura uma sistemática legal 
que, por força taJvez de decadência da lei anterior 
ou da sua extinção, ficou sem_ vigência a partir 
deste anõ, e, ao liberar o processo aparentemente 
num, quem sabe, entendimento apreciado de 
uma maneira mafs democratizante, abriu ensejo 
a que tivéssemos a oportunidade de que viessem 
a ser requeridos espaços por partidos que chega
ram a uma situação realmente quase do teatro 
do absurdo, de lonesco: são partidos que não 
têm eleitos e não têm eleitores, o que é realmente 
fantástico; são pessoas que, na verdade, estão 
se dando ao luxo de poder usar o horário nobre 
de rádio e televisão e dizer colsas que, na verdade, 
dizem sem representar ninguém, a não ser sua 
vontade individual, os seus desejos de notorie
dade, quem sabe, uma vócação para o exibicio
nismo. Nesse propósito e com este -íntuito e qlle 
me parece que _o projeto de lei de V. E".xf é da 
maior oportunidade e, inclusive, aperfeiçado com 
a emenda substitutiva que ajusta determinados 
aspectos proposta pelo Relator e ilustre Senador 
Gers_on Cain-ata. De mais a -mais, Sr. ~esidente, 
também me parece que é neceSsário que tenha
mos como que um gentlem_en agreernent aqui. 
Estamos aprovando com celeridade uma propos
ta através da qual não entramos, digamos assim, 
na essência da questão, que vai exigir um novo 
enfoque tão pronto tenhamos concluído os traba
lhos da Constituinte: porque- essa "aparé"rite- igual~ 
dade de tratamento que este projeto dá, na verda
de é uma igualdade discriminatória e, ao ser dis
criminatória, não é i.lma igualdade, porque ela 
trata igualmente os desiguais e creiO que temOs 
que ter a ousadia e, talvez, a necessária coragem 
e a responsabilidade de fazer o escalonamento 
da presença dos Partidos Políticos, Vamos asse
gorar esse direito a todos quantos tenham repre-
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sentação e representatividade, na proporção des
sa representação e dessa representatividade. Ai 
está o modelo francês, o modelo alemão e o mo
delo_ que adotamos, inclusive depois de amplos 
deD_at~s_aqui nesta Casa e na Câmara dos Deputa
dos, nas _antevésPeras do processo eleitoral e que 
foi afinal acolhido de maneira consesual, porque 
era lógiCo. Então, não me parece conveniente 
que se reduza em parte o espaço, porque está 
sendo um pouco contrário à sua própria finali

__dade, estamos tirando a_ característica do impacto, 
-=realroer\te,--e da mensagem objetiva e imediata, 
que é típiCa dos meios de_ comunicação eletrô
nica; estamos tomando de um varejo inaceitável, 
o-que faz com que sejam eminentemente biode
gradáveis essas manifestaçõeS, pelo repetitivo, pe
lo cansativo, pela fadiga. Em terceiro lugar, esta
moS ensejando que grupos não-representativos 
tenham acesso a esses instrumentos de comuni
cação e; com isso, deteriorem a iniagem, já não 
diria que é a imagem dos Políticos, mas das insti
tuições, porque criam uma confusão monumen
tal na sociedade entre quem é quem, o ao quê 
_cada um se propõe, quem tem responsabilidade, 
quem não a tem e quem representa quem. E. 
na verdade, se estimule nesse projeto ulterior que 
se haverá de fazer, essa postura da lei orgânica, 
que é a de que programa partidário é acima de 
tudo uma oportunidade extremamente valiosa pa
ra que cada Partido venha a dizer o que propõe 
e a que se propõe, para que _seja um momento 
de se definir o seu programa, para que ele _se 
identifique perante o povo e faça, afinal das con
oselitismo, E não para ser um espetáculo histriô
nko, geralmente de mau gosto e de baixa quali
dade, inclusive, às vezes, como se referiu o ilustre 
Senador Mansueto de Lavor, quem sabe, uma 
tentativa de ser entendido como um programa 
cómico; como um programa cómico e humorfsti· 
cc-inclusive, esse dessa última semana, de muito 
má qualidade - ou que se fiZesse por alguém 
que fosse realmente engraçado e não por quem 
tentasse sê-lo, sem ter condições para tanto. Por 
isso, a nossa absoluta anuência e a totaJ concor
dânçia com a medida emergencial que se soma, 
com os comprimentos à iniciativa de V. Ex~ e 
o apoio que a ela damos. 

O Sr. Leite Chaves- Senador, V. EX' permi
te-me Lim aparte antes-de terminar? 

0 SR. Af'FONSO CAMARGO- POis ilão: 

O Sr. Leite Chaves- Senador, é de grande 
oportunidade o projeto. Como disse a V. EX', advir~ 
to para essa posição da Constituinte que estabe
lece um princípio, hoje inconcusso indiscutível, 
que nenhuma modificação na Lei EleitOral a me
nos de ano das eleições terá vigência. Não tenho 
dúvida de que a lei aprovada terá aplicação ime· 
diata, mas depois da Constituinte haverá discus· 
sões SQbre se a lei terá validade ou não. Na realida· 
de, isso ensejará, talvez na Lei Orgânica dos Parti
dos, uma melhor discussão ao se regulamentá-Ia. 
Faço observação, por me parecer oportona. 

OSR.AFf'ONSOCAMARGO-Éjudiciosa 
e repito que é a intenção desse projeto resolver 
o problema emergencial, agora de janeiro, feve· 
reiro e- marÇo. 

EiiCerraria dizendo, inclusive, que esse últirrio 
programa, com toda a má qualidade que teve, 
ainda foi um programa absolutamente ilegal e 

não seí como é que o Tribunal Superior Eleitoral 
poderia tomar providências num caso desses, 
porque aqui é muito clarO. Diz o item "d", com 
relação a esses programas: 

"na transmissão-destinada à difusão do 
programa partidário, não será permitida pro
paganda de candidatos a cargos eletivos sob 
qualquer pretexto;" 

o horário- e· para a divuJQaçã(? do program.-a 
·do partido e, no entanto, o cidadão se autolançou 
candidato e focou o programa inteiro falando de 
sua candidatura. Acho isso absolutamente ilegal. 
Eu já havia entrado com meu projeto antes do 
programa, mas ele veio provar que realmente al
guma cofsa tem que ser mudada, 

O Sr. Mansueto de Lavor (Assentimento do 
orador.) - Senador, exiStem forças poderosas 
querendo abolir esSes programas. Então, eles 
querem abolir justificando através de abuso como 
esses do último prOgrama. Aquilo ãli foi uina espé
cie de instrum~nto para se tentar abolir esses es
paços democráticos nos meios de comunicação 
social. Então, o abuso, a_repulsa de um programa 
ilegal como esse, além de todos os outros_a_spec
tos, cria na opinião pública aquilo que poderá 
levar até a que não tenhamos sequer aqueles es
paços já assegurados na legislação atual e muito 
menos aquilo que V, EX' pretende no-seu progra-

- ma emergencial. Creio que um programa desses, 
além de todos os prejuízos que causa, poderá 
causar uma reação que repercuta no Congresso 
para abolir, para revogar, essa legislação. -

O SR. AFFONSO CAMARGO -O que à 
opinião -pública, se os programas não melhora
rem, vai acabar aplaudindo. 

Encerro, então, Sr. Presidente. (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Frandsco RoUemberg) 
- Errl- votação o substitutivo; que tem perefe
rência regimental. 

O Sr. Chagas Rodrigues~ Sr. Presideriie, 
peço·--a paJavra. 

O SR. PRESIDEN"ffl (Francisco Rollemberg) 
- Concedo a pal-avra ao nObre Senador Chagas 
Rodrigues~ 

O SR. CHAGAS RODRIGUES (PMDB -
r1. Para encaminhar a votação.)- Sr. Presidente, 
Srs. senadores: 

Quero, inidãlmEmte, congratular-me com o 
eminente autor da proposição, o nobre Senaáor 
Affonso Camargo, e com o nobre Relator Gerson 
Camata, que aprimorou o projeto. 

Realmente, o Projeto de Lei do Senado no 2, 
de 1988, limita-se ao campo eleitoral das trans
missões de rádio e televisão e parece--me uma 
proposição não só dportuna, mas aJtamente pro
veitosa. 

Quero, entrefanto, neste momento, ligeiramen
te, fazer ver que o problema de rádio e televisão 
precisa ser encarado Cdrretamente com a maior 
brevidade possiv_el, não só no âmbito das trans
missões gratuitas a serviço da divulgação dos pro
gramas partidários. Rádio e televisão, no Brasil, 
Sr. Presidente, precisam estar a serviçO da educa
çãO -do povo e não da deseducação. Lamenta
velmente, alguns programas de televisão, néste 
País, não _estão educando, mas sim prejudicando, 

,sobretudo a nossa juventude. Quero pedir, aqui, 
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a atenção dos nossos correligionários do PMDB 
- e até há pouco tempo tivemos a honra de 
abrigar nos nossos quadros o nobre Senador Af
fonso CamarQo, e cornpreen:aemos perfeitamen
te as razões que levaram S. EX' a deixar o Partido. 
Mas quero, Sr. Presidente, enfatizar para os nobres 
Membros do PMDB, o Programa do Partido; edi
ção de 1986.-Vou ler apenas o primeiro perfodo 
-à página 54, onde o programa do PMDB trata 
das comunicações: 

"18. Para submeter o seu uso ao controle 
de sociedade demo_cratizada, o PMDB defen
de uma profunda revisão do regulamento 
que disciplina a concessão e O funcionamen
to do rádio e da televisão." 

Sr. Presidente, até agora não tivemos revisão 
nem profunda nem superficial, o que evidencia 
que também nesta parte, lamentavelmente, o Go
verno do eminente Presidente José samey não 
vem -cumprindo o Programa do PMDB. Nem po
deria fazê-lo, já que à frente do Ministéri_o -das 
Coinunicações temos Um- eininente homem pú
blico que é sabidamente adversário das idéias 
e do programa de nosso Partido. _ 

Sr. Presidente, ficam estas considerações e o 
meu apoio à proposição que julgo oportuna e 
de grande sentido democrático. 

O SR. PRESIDENTE(Francisco Rollemberg) 
-Em votação o substitutivo, que tem prefêrencia 
regimental. 

Os Srs. Senadores que o aprovam queiram per
manecer sentados. (Pausa.) 

Aprovado. 
Aprovado o substitutivo, fica prejudicado o pro

jeto. 
Estando a matéria erri-regime d-e Urgência, pas

'sa-se imediatamente à sua apreciação, em segun-
to turno: -

Sobre a mesa, redação do vencido que será 
lida pelo Sr. Primeiro-Secretário. 

É lida a seguinte. 
Redação do vencido para ao segundo 

tumo regimental do Projeto de Lei do 
Senado n~" 2, de 1988. 

O Relator apresenta a redação do vencido para 

60 (sessenta) minutos em cada Estado ou 
terrltóri~, para cada um dos partidos com 
representação nas respectivas Ass~mbléias 
Legislativas, e duas transmissões de 60 (ses

-senta) minutos em âmbito nacional, para ca
da um ~os partfdos com representação no 
Congresso Nacional, por Iniciativa e sob a 
responsabilidade dos Diretórlos Regionais e 
Nacionais; 

b) ··················------·····--·-·-···--··· 
c) não será permitida a transmíss_ão de 

"C:-ongl-essos ou sessões públicas- realizados 
nos anos de _eleições gerais, de âmbito esta
~dual ou municipal; riOs 180 (cento e oitenta) 

__ 9i"l$ que antecedam as eleições e __ até 45 
-l.quarenta e cinco) dias depois do pleito, sen-

do, nesses anos, o tempo de transmissão 
__ reduzido de 60 (sessenta) para 30 (trinta) 
:-minUtos;" 

Art_ 29 Esta lei entra em vigor na data de sua 
publiCação. 
. Art 3ç Revogam-se as disposições em con
tri!rio. 

O SR. PRESIDENTE (Francisco Rollemberg) 
......,.. Em discussão o projeto, em segundo turno. 
(Pausa.) 

Nã.o havendo quem peça a palavra, encerro 
a discussão. 

Encerrada a discussão-sem emendas, o projeto 
é considerado definitivamente adotado, dispen
sada a redação final. 

A matéria vaf à-Câmara 'dos DepUtados. 

O SR. PRESIDENTE (Frandsco Rollemberg) 
- Passa-se, agora, à votação do Requerimento 
n~' 3-. -de 1988, de autoria do eminente Líder do 
PMDB, _Senador Fernando Henrique Cardoso, e 
outrás Senhores Senadores, no qual solicita-se 
seja re.,_l(zad_a _Sessão Especial para comemorar 
o transcurso do Centenário da Abolição da Escra
vátur.a no Brasil. 

Em votação a proposição. (Pausa.) 
Aprovada. 
Será cumprida a deliberação do plenário. 

O SR. PRESJDEN1E (Francisco Rollemberg) 
- Há oradores insCritos. COncedo a palavra ao 
nobre Senador Marco Maciel. · o segundo turno regimental_ do Projeto de Lei 

do Senado n9 2, de 198B, qu altera dispositivos 0 SR. MARCO MACIE.L (PFL _ PE. Pronun
cia Lei n9 5.682, de 21 de julho de 1971 (lei Orgâ- da 0 seguinte discurso,) --,... Sr. Presidente, Srs. 
nica dos Partidos Políticos). senadores: . 

Sala das Sessões, 14 de janeiro de 1988. - Os prejuízos sofridos pelo Nordeste, em razão 
Gerson Camata, Relator. do racionamento -de energia ora prestes a findar, 

ANEXO AO PARECER e os sofrirl_1entos imp9~~-o-~- "!S~:Jé! Et?P~l~_çª~ obri-
Redação do vendcio para o se9undo garri-=nOs a coil.Sldefãr, prioritariamente, e em pro

turno regimental do Projeto de Lei do fundidade, a situação do setor energético, sobre
Senado n~' 2, de 1988, que altera disposl- tudo regionaL Ocorrências dessa ordem, se em 
tivos da Lei n' 5.682, de 21 de julho de parte se explicam, por fatores naturais eventual-
1971- Lei Orgânica dos Partidos Polí- mente adversos, e _também parcialmente, pelas 
tlcos. próprias limitações do meío físico da região, pren-

dem-se, principalmente, a decisões na condução 
O Congresso Nacional decreta: da política setorial. 
Art. 1~' As alíneasa e c do parágrafo único Comcercadeumterçodapopu1açãonaciona1, 

do art. 118 da Lei n~" 5.682, de 21 de julho de 0 l'jgrç:leste possui apenas 7% do potencial hldre-
1971; alterado pela Lei 09 6.339, de lo de julho Jétrico do Pais, ademaiS concentrado ein aproxi-
de 1976, passam a vigorar com a seguinte reda- madamente 90% no rio S'ão Francisco. Em ter
ção: . - mos de potência instalada e de geração total a 

"Art. 118.·---··-·---··------- --região participa com algo em tomo de 14% do 
Parágrafo únlco .............. : ... ;: ... :.;:,_____ toial brasileiro. 
a) as emissoras são obrigadas a realizar, Nos últimos 17 anos o consumo per capita 

em rede e anualmente, uma transmissão de de energia elétrica cresceu 3,13 vezes no B-rasil, 
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passando de 423;8KW/h0ra erit 1970! para 
1.327,7KWihora em 1986._Jáno l'!ordeste

1 
o au

mento foi de 5,08 vezes,-de f3-0,8KW/hora, para 
6ô4,6KW/hora, no· mesmo periodo. 

Esses dados revelam um grande esforço para 
superar as desvantagef!S da região no setor. ,Esfor
ço em parte recompesado, como se perceb~, pelo 
crescimento do consumo per capita. Se, rio en· 
tanto, examinarmos esse mesn1o consumo per 
capita do Nordeste, em comparação coip 9 índi
ce_nacional,_ iremos verificar que 6 dà reQi$0 coi
responde a apenas 50% da méara brasiliera; e 
que equivale a percentual ainda menor (34,4%) 
comparado com indicador conhecido para a re
gião ma1s desenvolvida do Brasíl, o Sudeste. 

Convém atentar para álguns aspectos subja
centes à atual situação do setor energético brasi~ 
!eira e nordestino. Historicamente, o equaciona
mento da questão da energia no Nordeste teve 
em conta toda a região, que inclui o _Maranhão. 
Foi .somente a pãrtir dos anos 80 que esse Estado 
passou a integrar a área da Eletronorte- kspon
sável pelo setOr na região Norte -, deixando, 
portanto, de pertencer aos domínios da CHESF. 
Mesmo córrsiderando que ambas as empresas 
pertencem ao mesmo sistema, capitanea~o pela 
Eletrobrás, não há como deixar de constatar que 
a exclusão çlo v:asto potencial maranhense da'área 
de controle direto da companhia responsável pelo 
Nordeste limita-lhe a capacidade de equ!3-cionar 
eficazmente as soluções necessárias. · 

Daí a excessiva rlependência do potencial itor
destino em relação ao rio São Francisco. I:. nesse 
ponto, aliás, que repousa uma das fragilidades 
do setor, quando se considera a sua__ evolução 
a m_~io e lçnQq__p§zOS: antevê-~e ~ possi~ilida~e 
de emergirem cm~flitos sérios em tomo-do uso 
da água, de -vez que o vale desse rio conta com 
mais de 3 milhões de hectares pote:ncialmente 
irrigáveis, a demandarem percentuais considerá· 
Vels de sua vazão. Na realidade, tendo em conta 
a indispensável evolução do Programa de irriga~ 
ção, dada à inexorabilidade de tecnificação da 
agricultura brasileira como única forma de aten· 
der aos esperados aumentos de demanda de ali
mentos, poder-se-ia esperar, numa situação-limi
te, que para irrigar esses 3 milhões de hectares 
seria necessário retirar cerca de três quartos da 
vazão média do rio. Mesmo sem chegar a tanto 
- que, evidentemente, _representaria o caos, no 
que toca à gefação energética-, ~_de esperar-se 
que as águas do São Franci~co _deverão elevar 
sustancialmente sua contribuição para o desen
volvil11_ento d_a ir~9ação regionaL_ 
-OUfi.b asp~ct~ ig~~~~~t_e_ ~~~ortante ~~fer~~s_e 

á implantação das novas unidades geradoras hi
drelétricas. Foi justamente o airaso na entrada 
em operação da usina de ltaparic_a, no rio São 
Francisco·- auxiliado, é verdade, pelo quadro 
hidi"ológico desfavorável do período de novembro 
de 1986 a abril de 1987 -, que diretamente oca
sionou o atual racionamento que tanto prejudica 
os nordestinos; sem o funcionamento de ltaparica 
foi p~edso utilizar, alén:t das previsões a reserv~ 
de Sobradi!lho._ E, __ não ilavendo reposição total 
dada a escassez de chuvas no período citado, 
a produção hidrelétrica da CHESF sofreu decrés
cimo da ordem de 17,9% no primeiro semestre_ 
de 1987, em co~paração com igual perfodo de 
1986. ConC:omftahtemente a geração obtida atra
vés das terrnelétricas, praticamente inexpressiva 
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em 1986, teve que _ser _rapidamente acionada, 
com disp~ndios diários de,_ aproximadamente, 
US$ 400 mil de combustível, sem contudo conse
guir e<ritar o raclonamento. 

Em conseqüência encontramo-nos agora dian
te de uma situação potencialmente crítica. Como, 
no período chuvoso ora em curso, as precipi
tações têm-se aproximado de seu comportamen
to histórico, tudo leva a crer que o lago _de Sobra
dinho formará considerável reserva; se, além dis
so,ltapc::rica iniciar, como está prevfsto,_suas ope
rações;_ então a situação para 1988 poderá ser 
normalizada. 

Entretanto, bastará uma reduçã-o sjgnificativa 
nas precipitações em anos vindouros para que 
não haja água suficiente para encher o reserva
tório da usina de ltaparlca; nesse_caso, não haverá 
como fugir a novo e ainda mais severo raciona
mento na região. 

Esperando o mel~Or, e considerando ainda que 
está sendo dupJtcada a linha de transmissão que 
traz energia de Tucuruf, nO Pará - _s::om justiça 
denominada Presidente oUtra -. teremos que 
nos cons.dentizar de que _o problema ainda não 
estará resolvido, pdis teremos que nos voltar para 
os déficits energéticos já previstOs a partir de 
1993, em face do crescimento natural da deman
da energética. Nesse cas-o, a construção da usina 
de'Xingó, também no São Francisco, não poderá 
sofrer atrasos maiores do que os CJUe já ocorre
ram, ou poderemos esperar crises ainda mais gra
ves em 1992 e 1993. ·convém ressaltar que mes
mo com a construção dessa última unidade pode
rá haver necessidade de medidas complemen
tares, tudo dependendo do quadro hidrológico 
e da evolução da demanda. 

Desse momento em diante haverá decisões de 
caráter político de grande importância, cuja ado
ção não poderá tardar. Uma delas diz respeito 
aos possíveis aproveitamentos dos desníveis exis
tentes entre Sobradinho e ltaparica para geração 
hidrelétrlca. Como são regiões meUs habitadas e 
de atividade económica mals dinâmica que as 
anteriormente inundadas pelas demais barragens, 
por certo haverá considerações cuja responsa
bilidade ultrapassa o setor energético. E essas 
decisões não poderão tardar, pois delas depen
deria, eventuaJmente, a utilização de alternativas 
para essa porção do São Frarlcisco; caso se- can
lua pela inconveniência da construção de novas 
barragens naquele trecho.-

Mas há, ainda:, outro aspecto para o qual é pre
císo chamar a atenção: refiro-me à situação eco
nómico-financeira de todo o setor energético, e 
o do Nordeste em particular. Mesmo tendo em 
mente a atualização de tarifas ora em curso, dificil
mente isso será bastante para recuperá-lo total
mente, sendo indispensável capitalizá-lo medfante 
aplicaç.3o madça de recursos. 

Sr. Presjdente, Srs. Senadores, acredito que o 
quadro aqui esboçado é suficiente para a com
preensão das dificuldades do setor energético 
nordestino, e dos sérios riscos que enfrentaremos 
no futuro próximo se não nos acautelarmos hoje. 
Conhecemos a competência e a firmeza com que 
o Ministro Aureliano Chaves vem-se bã:tendo para 
prevenir e reduzir a possibiUdàde de nova e mais 
séria crise, e é em seu apoio que alertamos as 
autoridades económicas -e, em especial, o Pre
sidente José Samey - para as providências ur
gentes que devem ser adotadas. 

Em primeiro lugar, deveria ser considerada 
prioritariamente a feivindicação da Chesf, que de
seja fazer retomar a área do Maranhão à sua esfera 
de atuação, para que possa exercer controle efeti
vo sobre um potencial que é vital para o abasteci
mento energético do restante da região. Além dis
so, deseja - com total procedência -a referida 
Companhia a incorporação à sua área de conces
são da região a nort~ do para1elo 12~', na bacia 
T ocantins-Araguaia, já considerada como prin
cipal supridora de energia ao Nordeste nos fins 
deste século e início do próximo. Ressalte-se que 
nessas áreas e:rd$.te potencialjá_identificado, capaz 
de acrescentar ão sistema Chesf algo equivalente 
à metade do disponível em todo o rio São Fran
cís_co. 

I:: também indispensável que o Governo Fede
ral não mais protele decisões quanto ao setor 
de energia e que os programas aprovados não 
sofram atrasos, -como tem acontecido, malgrado 
esforço dos responsáveis pela área energética, 
tanto na Chesf como no Min_isté_rio das Mínas e 
Energia, infeliunente não plenamente correspon
dido pelos responsáveis pelas decisões macroe
conômicas. A unsina de Xingó, em especial, e 
a duplicação das linhas de transmissão de Tucunú 
são empreendimentos vitais que não podem so-
frer qualquer atraso, sob pena -de se_ causar situa
ção ainda mais grave que a hoje suportada pelos 
nordestinos. Por isso os recursos não podem fal
tar, sqb qualquer hipótese. _ 
-Igual procedimento_deve-se adotar quanto às 

decisões _sobre a utJ1ização do potencial do rio 
São Francisco_ entre Sobradinho e Jtaparica, ou 
a_s,alternativas existentes, caso não possa ser apro
veitado esse potencial. 

Ademais, tudo isso poderá ser extremamente 
fac:;ilitado, do ponto de vista do suporte institu
cional, se forem levados a b_om tenno os trabalhos 
já em andamento, referentes às revisões dos pa
péis dos órgãos e entidades públicos envolvidos, 
a níveis federal e estadual. Questões como a equa
lização tarifária, as funções da Eletrobrás e das 
concessionárias estaduais, o respeito às peculia
ridades de_ cada região brasileira na configuração 

-instituciorlaJ do setor, tudo isso deverá ser equa
cionado a curto prazo, sem esquecer de consi
detar a contribuição que poderá advir da partlci-

- paÇão de Capitals privados na área energética. 
Cabe advertir para o fato de que todas estas 

consjderações s_obre o setor energético devem 
situar-se no quadro mais amplo do desenvolvi
mento regional e nas _suas implicações na evolu
ção do Brasil em seu todo. Não há de ser por 
acaso que a crise energética que vimos atraves
sando, em todo o País, tenha explodido primeiiO 
e dramaticamente no Nordeste. Isso leva-nos a 
reiterar as preocupações quanto à correta consi
deração _do desenvolvimento global e harmónico 
do Brasil, contexto do qual os atuais problemas 
·ene.rgéticos representam -apenas uma parcela, 
ainda que deci_siva, do conjunto maior. e mais 
grave das desigualdãéies inter-regionais. 

Sr. Presidente, Sr.S. Senadores: 
As atividades que há 40 anos a Chesf vem de

senvolvendo no Nordeste têm sido - ao lado 
dos esf()rços e01preendidos pelo BNB e pela Su
dene .~ vitais para aquela região. O sonho de 
Delmiro Gouveia- materializado pela açâo deci
sjva e corajosa de homens como Apolónio Sales 
e tanfds otttr~ que souberam colocar o potencial 

• 
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do rio São Fráncisco a serviço de milhões de 
brasileiros - se não conseguiu eliminar o fosso 
CjUe separa o Nordeste de outras porções do País, 
certamente fez com que esse desnível deixasse 
de s_er ainda maior. Mais importante: contribuiu 
para tOrnar a região apta a trilhar os caminhos 
do desenvolvimento, desde que convenientemen
te assistida. 

Por isso dirijo ao Presidente José Samey e aos 
ministros da área económica apelo veemente no 
sentido de que acolham as justas e oportunas 
proposições do político sério e competente, emi
nente homem público Ministro Aureliano Chaves. 
E busquem realizar o desenvolvimento do País 
atentando para a questão das desigualdades inter
regionais- condiçãoslne qua now para a cons
trução de uma Nação forte e soberana. (Muito 
bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Francisco Rollemberg) 
- Concedo a palavra ao nobre Senador Lourival 
Baptista. 

O SR. LOCIRIVAL BAPTISTA (PFL -SE. 
Pronuncia o seguinte discurSÇ~.) -_Sr. Presidente, 
Srs. SenadoreS: -

Dando cumprimento-às determinações expres
sas do Presidente José Samey, o ilustre Ministro 
de Estado da Habitaçao, -Urbanismo e Meio Am· 
bfente, Prisco Viana, promoveu estudos para reati
vação, modernização e dinanização do Sistema 
Financeiro de Habitação (SFH), dentro das dire
trizes básicas enunciadas pelo Chefe da Nação 
no sentido de levar em conta, prioritariament-::-, 
as necessidades-das populações carentes de Lrai
xa renda, dos assalariados, em geral, e da classe 
média - ou seja, a maioria do povo brasileiro, 
extremamente vulnerável às agressões da inflação 
e da carestia, em face da drástica redução da 
cap.: .... ;.;o:...:o; .:::;":1~,: 1tiv~ Cios saláríos. . 

O Grupo de -Trabalho sob a presidência do Mi·· 
nistro Prisco Viana equacionou um conjunto. de. 
providências da maior significação para o desen
volvimento económico e social do Pais, viabili
zando a retomada dos investimentos nos domí
rtios da construção civil, e Consequentemente, o 
aumento do nível de empregos nessa área cujo 
desempenho- provo-ca repercuSSões diretas e 
substanciais no Cjtiãdro geral da economia. 

ffinguém ignora que a construção ciVil, em vir
tude do seu alto grau de absorção da mão-de
obra, inclusive dos contingentes despojados de 
qualificação profissional em termos de capaci
tação, treinamento e especialização, estava mere
cendo e exigindo uma melhor avaliação e um 
tratamento de natureza prioritária. 

O _déficit habitacional do País, estimado atual
mente em mais de 7 milhões_de unidades, gera 
gravíssimos problemas e tensões s_oc_iais decor
rentes do congestionamento que se observa nas 
metrópoles e principais cidades, cujas periferias 
deterioradas e saturadas, já não mais conseguem 
absorver os milhões de migrantes oriundos de 
um alarmante êxodo rural, princiaplmente nas 
áreas assoJadas pelas secas periódicas do Nor· 
deste que transformaram o ''Polígono das Secas" 
num vasto aglomerado de bolsões de pobreza 
e de miséria. 

As nlôdificações estruturais do Sistema f:inan
ceiro de Habitação (SFH) Ofidal1zadas pelo Presi
dente José Samey no dia 6 de janeiro passado, 
incluem a criação do Conselho Nacional de Habi-
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tação, <.we irá definir. as_diretrizes e fixar as priori
dades de um plano habitadonal integrado. O Con
selho _será presidido pelo Ministro de Habitação 
e Desenvolvimento Urbano que passa a assumir 
as funções anteriormente subordinadas ao Minis
tro da Fazenda através da Presidência do Conse
lho Monetário Nacional (CMN): O -President_e da 
República, aprovando exposiç:.ao de Motivos do 
Mínistro Prisco Viana, enviou no mesmo dia, ao 
Congresso Nacional, um projeto de leí instituindo 
o novo organismo. 

Por ocasião da solenidade que assinalou, no 
Palácio do Planalto, a 6 de janeiro, o advento da 
reformuJação _do Sisterria Fh1ariceiro de Habita
ção (SFH)- presentes os Ministros da Fazenda, 
Mailson da Nóbrega; do Interior, João Alves Filho; 
da- Saúde, Borges da Silveira, e do Gablnete Çivil, -
Ronaldo Costa Couto, o Mlnistro da HClbitação, 
Urbanismo e Meio Ambiente, Prisco Viana esclareM 
ceu, em seu conciso-discurso ''que as me-didas 
aprovadas pélo Presidente José Sarney buscam 
retomar o dinamismo da política habitacional, 
dentro das limitações criadas pela crise _econô
mica", "A Habitação é um problema a ser vencido 
sem perda de tempo, - asseverou o Ministro 
Prisco V~ana - porque temos que facilitar o acesM 
so do povo, especialmente da classe média, aos 
programas _de moradias financiadas". 

O Presidente José Samey na oportunidade em.l~ 
merou, no elenco_ das medidas formuladas,_ are~ 
dução dos juros dos fmanciamentôS da casa pró
pria, a ampliação dos prazos de pagamento, e 
a eliminação dos impostos, permitindo, destarte, 
uma redução no valor das no\f4S prestações. 

"Como forma de estimular o setor da constnk 
ção civil, estamos definindo incentivos para a HquiM 
dação de divfdas e transferência de imóveis, _o 
que dará maior liquidez e agilidade ao mercado" 
- assegurou o Presidente José Samey, cujo im
portante e eloqüente discurso requeiro seja incor
porado, na íntegra, a este meu sucinto pronun-
ciamento. _ -- -~- __ _ ___ _ 

Trata-se de um documento que merece a ma for 
divulgação possível, porque anuncia as novas re
gras definidas para o Sisteina Financeiro de fiabí
tação (SFH). 

O problema, pela sua transcendental signifi
cação como um dos fatores decisivos vinculados 
ao desenvolvimento econôrilico-social e à condu· 
são do processo democrático da norrn~llzação 
institucional do País, justifica a indusão das pala
vras então proferidas pelo Chefe da Nação, nos 
Anais do -congresso Nadonal. 

Erain estas aS consideraçõeS "que deSejava fãier 
nesta oportunidade. (Muito beml Palmas). 

DOCUMENTO A Q(JE$EÍ?EFEREàSE· 
NADOR LOURIVALBAPT!STA EM SEa DI$· 
C(ffiSO ~-·· 

A Tarde, 7 de janeiro de 1988 

AS PAlAVRAS DOi'RESIDENTE 

Brasília (AE) -Eis a íntegra do discurso pro
nunciado pelo presidente José Samey, ontem, na 
solenidade em que foram divulgadas as novas 
regras do pacote habitacional, em Brasüia: 

"Adotamos, hoje, novas regras par~ o Sistema 
Financeiro de Habitação. Junto com a saúde, o 
alimento e a educação, a moradia representa um 
direito socia1 básico. E é obrigação do governo, 
facilitar o acesso da população a habitaçóes dig-

--nas. Sãbemo:s que-este é-um dos mais graves 
· problerilãSCh País. É por isso que focei como 
gtãf1de prioridade para nossa tarefa de governo, 
o problema social, e por isso solicitei ao senhor 
ministro da Habitação e Desenvolvimento Urbano, 
e$tudos sobre a reativazão do Sístema financeiro 
de Habitação, levando em conta sobretudo, as 

_ põpulaçóes· de baixa renda. A questão fol cuidado-
samente analisada e, já em dezembro último, o 
ministro Prisco Viana, que tão dedicadamente tem 

-_ ·ttãbalhado à frente dos problemas da Pasta de 
- Urbanismo e Habitação, me trouxe o relatório ela-

borado pelo grupo de trabalho que foi criado para 
propor mudanças no Setor habitat:ional. 

gern a Sergipe tivémos bJ)óffiTriTaade de ver mui
tos desses conjuntos, em forma de mutirão, uns 
em andamento, outros em fase de conclusão. 
Queremos também que o êmpfesáriado naCional, 
sem renunciar aosseliSUlfefe"sSeS~ faça parte des
ta cruzada pela solução dos problemas sociais 
do Brasil, 

Uma de nossas grandes preocupaÇõeS é tomar 
viável a participação do empresariado nos progra
mas habitacionais, inclusive nos que são prioritá
rios, os de baixa renda, a fim de imprimir cada 
vez mais dinamismo a estes programas. Todas 
as nossas energias estão canalizadas para a ob
tenção de recursos efetivcis do trabalho governa
mental. Representa motivo de satisfação para o 
governo-. Constatar que o ministro Prisco Viana 
está dedicado integralmente a este trabalho, que 
tem uma dimensão social humana e existencial 
com repercUssões possitívaS para milhões de bra
sileiros. Cada família que passa a viver dignamen
te, cada brasileiro sem teta, que passa a ter onde 
morar, traz a todos nós a tranqüilidade de estar 
cumprirído com o noSso dever. 

Otimismo 

A construção civil, todos sabemos, é .uma área 
altamente dinâmica com repercussões diretas so

-bie o .conjunto da economia, pela demanda de 
ptodutç>s que proporciona e corri reflexos sociais 
imediatos, dado o seu alto grau de absorção ·de 
mão-de-obra. No período de 82 a 86 -ó Sistema 
Fínanteiro·de Habitação atendeu a 1.161 mil fi
nanciamentos, que representou somente 39% 
das necessidades totais do setor estimadas, àque-_ 
Ja época, em três milhões de moradias. O déficit 

-habitacional do País, já é hoje quantificado em 
sete. milhões de unidades com 0 p_rqcesso de , , Eu tenho dito e reafinno nesta solenidade, que 
.urbanizaç.ão intenso- que sofre a sociedade brasi- ~. acredito no Brasil. Em nenhum momento o sentf
Jeira, gerando os graves problemas das grandes · · menta da dúvida sobre o nosso futuro bateu à . 
cidades. É imperioso, portanto; que faÇafnos tOdo minha porta. Porque t~riho certeza que este é 
0-~sforço pdssível para recuperar a demanda so- um grande PIDs, que vence todas as dificuldades, 
dai. Devemos recordar que quando assumi 0 go- que venceu no passado, vence no presente, e 
vemo, uma das questões mais candentes e_que vencerá sem dúvida, no futuro. O pessimismo, 
_mais emocionava 0 País, eram as que se diziam como' disse o ministro Prisco Viana, é uma fonna 
-inViáveis pelas pr6prias cargas que apresentavam de ação política que deseja transfonnar a cons~ 
aos mutuários. Hoje, depois de uma grande luta, ciência nacional, para que ela, jogac;la no desâ~ 
edepoisdedoisanosdediscussão,comaprópria nimo, não possa se~dedicar à tarefa maior que 
sociedade e 05 interessados, já é possível que deve ser __ a .tarefa de todos os brasileiros neste 
esse problem_~ !en_ha sido equacionado de modo instante. De somar esforços, de conjugar, todos 
a merecei- um tratamento racional que, sem ser nós, as nossas mãos juntadas mais rapidamente 
mtlagroso, contudo, fez com que aquele problema possível vencer essas dificuldades. Tenho a certe--
de _?c-asse de ser um problema para 0 _ cravemo. za de que nenhwn governo teve tanta atenção 

Retomãdã dos Investilnentos para o proDlema sodal, quanto o nosso gOVerno. 
Em todas as partes do Brasil, nos lugares mais 

As medJdas que hoje n6s adotamos se reves· humildes, estes lugares que não têm a visibilidade 
tem de altissimo significado de desenvolvimento das grandes questões gue afeta _as elites nacio-
econômiCo e social. Elas constituem um marco nais, mas qUe dizem reSpeito à felicidade do povo 
péifa a- retorTiã:da dos irivestimentos e o aumento mais pobre, af está sendo realizado um trabalho 
tambétTI-dCi nÍVel de _empresa. Estamos reduzindo so_dal, um trabalho que vem desde a distribuição, 
juros, arripliando prãzOs de financiamentos, elími~ já hoje de seis milhões de Jttros de leite por dia, 
narido tmpostos e possibilitando a redução nas até o trabalho de construção de mutirão das fave-
prestações, para -a habitação popular, compreen- las, o trabalho de assistência a gestantes, as distri-
dendo as faixas de até 300 OTN. Os juros estão buições das cestas alimentares supl~mentares, 
sendo totalmente eliminados, restabelecemos a até nos ilõsso_ s_ertões do Nordeste inteiro, agora 
-gestão democrática do conselho curador do Fun- na construção de pequenas cacimbas, de peque-
do de GID-a"ntia, Com a PaiifcipaÇão dos- ernprew nos poços, com programas de pés no chão, justa-
gados, empregadores, representanteS do governo mente vOJtad9s para os mais pobres e para os 
}edér?l. do 9-Qv:erno estãdual e do governo muni- mãis abandonados. Uma das características do 
cipal. .... .. r· - -. -·. ·~ -- "_.;.. . programahabitac[onalhojelançadoéjustamente 
Estamos_p~opondo ao Congresso a criação_do essa, de atender àquelas populações proritaria-

Conselho Nacional de Habitação no qual estarão mente as mais necessitadas. 
representados vários setores envolvidos na ques- Assim, estamos certos, conscientes, de que, 
tão habitacional. Como forma de estimular o.setor tranqüilamente, resisto a _toda ~ pressões, com 
âã ConstruçãO -Civil, estamos defmindo incentiVos paciência e determinação, nós caminharemos, 
para liquidação de dívidas, transferências de im6- venceremos todos os entraves, chegaremos à 
veis, o que dará ãos -enormes esforços que já aqUilo que o Brasil espera de todos nós, a condu-
estamos empreendendo no campo da habitação. são do processo democrático e a continuidade 
Só no prograll'!a de emei'gênci.:i hal>itaCiOnal, que do de~envolvif!lento do País. Muito obrigado". 
lançamos em novembro, e que é realizado em 
regime de mutirão, estão lnscrita.s já cerca de 
350 mi!Jamílias e estamás construind,o .nest;a pri
meira fase 500 rriircaSàS em 1.50 dias, já visitei 
alguns conjuntos. é agora mesmo, pa mipha viaw 

O SR. PRESIDENTE (Francisco Rollembi!rg) 
- Nada mais havendo a tratar, vou encerrar_ a 
presente seSsão, desiQnando para-a sessão ordi
nál:ia da próxima segundawfeira, dia 18, a seguinte 
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ORDEM DO DIA 

-1-

'(atação, em turno (!nico, do Projet<?.d_~ L~i da 
Câmara n" 99, de 1986 (n? 5289/85, na Casa 
de ,origem}, que regula a profissão de supervisor 
educacional, e d~termina outras providências, 
tendo 

PARECER, proferido em pleriário, favorável, 
com emenda que apresenta. 

-2-

V.otação, em turno único, do Projeto de Lei da 
Câmara n9 55, de 1987 (n9 178/87, na Casa de 
origem), de iniciativa do Sr. Presidente da Repú
blica, que autoriza a doação de fração ideal de 
imóvel sjtuadono Município de Juiz de Fora, Esta
do de Minas Gerais, tendo 

PARECER FAVORÁVEL, proferido em plenário. 

-3-

VOtação, em turno único, do Projeto de Lei da 
Câmara n9 56, de 1987 (n" 179/87, na Casa de 
origem), de iniciativa do Sr. Presidente da Repú
blica, que autoriza o Poder Executivo a atuallzar, 
anualmente, os valores da subvenção concedida 
ao Instituto Histórico e GeOgráfico Brasileiro atra-

vés da Lei n9 2.956, de i"7 de novembro de 1956, 
tendo __ 

PARECER-FAVORÁVEL, proferido em .plená[.!o. 

-4-

Dls_cussão, em turno único, do Projeto de Lei 
da Câmara n9156, de 1986 (n9 6.694/85, na Cã.sa 
de origem), de iniciativa do Sr. Presidente da Re
públlca, que dispõe sobre o registro da proprie
dade marítima, e dá outras providências. (Depen
dendo de parecer.) 

-5-

Ofício noS/54, de 1987, relativo à proposta pará 
que seja autorizado_ o Governo do Estado de Goiás 
a contratar operação de empréstimo externo no 
valor deUS$ 125,000,0"00.00 (cerno e vinte e cin
co milhões de dólares americanos.) (Dependendo 
de parecer.} 

-6-

Mensagem n~ 11, de 1988 (no 4/88, na origem}, 
relativa à proposta para que seja autorizada a Pre
feitura Municipal de Rio das Pedras. Estado de 
São Paulo, a contratar operação de crédito no 
valor correspondente, em cruzados, a 131.635,52 
Obrigações do Tesouro Nacional - OTN. (De
pendendo de parecer.) 
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-7-

Mensagem n9 14, de 1988 (n9 8/88, na origem), 
relativa à proposta para que seja autorizado o Go
verno do Estado do Amazonas a contratar opera
ção de crédito no valor correspondente, em cruza~ 
dos, a 15.000.000 Obrigações do Tesouro Nacio
nal- OTN. (Dependendo de_ parec_er.) 

"-'8-

Mensagem n9 15, de 1988 (n9-9/88, na origem), 
relativa à proposta para que seja autorizada a Pre
feitura Municipal de Caçapava do Sul, Estado do 
RiO "Gfande do Sul, a contratar operação de crédito 
no valor, correspbnçl._ente em cruzados,_a 
10.238,79 Obrigações do TesoUro Nac_ional -
O~N. (Dependendo de parecer.) 

-9-

Mensagem n9 19, de 1988 (n9 13/98, na ori
gem), relativa à proposta para que seja autorizada 
a Prefeitura Municipal de Ceres, Estado de Goiás, 
a contratar operação de crédito no valor corres
pondente, em cruzados, a 8.350,00 Obrigações 
do Tesouro Nacional- OTN. (D_ependendo de 
parecer.) 

O SR. PRESIDENTE (Francisco Rollemberg) 
-...: Está encerrada a sessão. 

(Levanta-se a sessAo iis 13 horas e 5 minu- · 
tos.) 

------·-·· ·-· .. 
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Autoriza a Prefeitura Municipal de Santa Inês, Estado do Maranhão, a contratar opera
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RETIFICAÇÃO 

Na publicação feita no DCN (Seção ll) de 6-12-87, página 3713, 3• coluna, no artigo i• da resolução, 
Onde se lê: 

Banco do Estado do Maranhão S. A., ... 
Leia-se: 

Banco de Desenvolvimento do Estado do Maranhão S. A., ... 

1 -ATA DA 6• SESSÃO, EM 18 DE 
JANEIRO DE 1988 

!.l-ABERTURA 

12-EXPED!El'ITE 

1.2.1-Requerimento 

-N9 4/88, de autoria dó-Sr.-Senador Ale
xandre Costa e outros Srs. Senadores de ho
menagens de pesar pelo falecimento do ex
Senador Ciodomir Millet. Aprovado, após 
usar da palavra no encaminhamento de sua 
votação o Sr. SeMdor AfeXán-dre Costa. 

SUMÁRIO 
1.2.2- 'Discursos do Expediente 

SEIYADOR CARLOS CHIARELLI,como Lí
der-_Constituição de COmissão Parlamentar 
de Inquérito visando tdentificé!;r irregularidad_es 
no Serviço_ Públicq Fed~ral. -- . -

SEIYADOR MANSUETO DE LAVOR- De
fesa de emenda oferecida ao projéto de consti
tuição da Assembléia Nacional Constituinte, 
referente a conVocação de eleições diretas pa
ra a Presidência da República. 

SENADOR POMPEU DE SOUSA - Au
mento das passagens de ônibus coletivos ur
banos do Distrito Federal. 

' 

SENADOR IRAPUAN COSTA JâN!OR -
Falecimento do escritor Clodomir Vianna 
Moog. 

1.2.3- Comunlcac;.ões da Presidência 

-Recebimento--· de telegrama do Ministro 
de Estado das Minas e Energia contendo teor
de mensagem dirigida ao Senhor Presidente 
da Repúblicê!, sobre a possibilidade de suspen
são do racionamento de energia elétrica no 
Nordeste a partir do dia 18 do corrente. 

-Recebimento- das Mensagens nM 30 a 
32/88 (ri?S·zs a-27/88, na origem), pelas quais 
o Senhor Presidente da República solicita au-
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torização do Senado Federa1 para que a Prefei
tura Municipal de Alvinópolis- M9 e o Gover
nOdo-E:stado do Acre possam contratar opera
ções de crédito para os fins que especificam. 

1.3-0ROEM DO DIA 

Projeto de Lei da Câmara no 99, ae-1.~86 
(n9 5.289/85, na Casa de origem), que regUla 
a profissão de SupeiViSor Educacional e deter
mina outras providências. Votação adiada 
por falta de quorum. 

Projeto de Lei da <:amara n~ 55, de 1987 
(nQ 178/87, na Casa_de origem), de iniciativa 
do Senhor Presidente da República, que auto
riza a doação de fração ideal de imóvel situado 
no Município de Juiz de Fora, Estado de Minas 
Gerais. Votação adiada por falta de quorum. 

Projeto de Lei da <:arriara n" 56, de 1987 
(n9 179/87, na Casa de origem), de iniciativa 
do Senhor Presidente da RepUblica, que auto
riza o Poder Exect.itlvO a atualizar, anualinente, 
os valores da subvencão conçedida ao lnsti
~to -Hi~tórlco e Geog;áfico BrciSiJeiro através 
da Lei n9 2.956, de 17 de novembro de 1956. 
Votação adiada por falta de quorum. 

Projeto de L.ei da Câmara n9 156, de i 986 
(n? 6.694/87, na CãSifde origem}, de inkTatlva 
do Senhor Presidente da República, que dis
põe sobre o Registro da Propriedade Marítima 
e dá out"ras providências. Discussão encer
.::ada, após parecer proferido pelo Sericidor 
Aure_o Mello, devendo_ a votação ser feita na 
sessão seguinte. 

Oficio n9 SJ84/87, relativo à- proposta para 
que seja autorizado o Governo do Estado de 
Góiás a contratar operação de empréstimo 
externo no valor de até US$ 125,000,000.00 
(cento e vinte e cinco milhões de dólares ame-

EXPEDlENTE 
CENTRO GRÁFICO DO SENADO FEDERAL 
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ricanos). Discussão ence~da do Projeto de 
Resolução- n" 17/88, oferecido pelo Senador 
Iram Saraiva, em parecer proferido nesta data, 
devendo a votação ser feita na sessão seguin
te. 

Mensagefn n9 II, de 198ff-(n~-4/88, na on:
gem), relativa~ proposta para que seja autori
zada a Prefeitura Municipal de Rio das Pedras, 
Estado de São Paulo, a contratar operação 
de crédito no vaJor correspondente, em cruza
dos, a 131.635,52 Obrigações do Tesourei Na
·cional-OTN~Disc:ussão encerrada do Pro
jeto de Resolução n" 18/88, oferecido pelo Se
nador Pompeu de Sousa, em parecer profe
rido- nesta data, devendo a votação ser feita 
na sessão seguinte. 

Mensagem n? 14, de 1988 (nQ 8/88, na Óri
gem), rel~tiva à Proposta para que seja autori
za_do o Governo do Estado do Amazonas a 
contratar operação de crédito no valor corres
pondente; em--cr~.Jzados;-a i 5fi{)fJ,f)Oô-obriga
ç6es_do_Tesouro Nacional - OTN. Discus
são encerrada do Projeto de Resolução n" 
19/88, oferecido pelo Senador Leopoldo Pe
re~ em parecer proferidO rie:Sta data, devendo 
a votação ser feita_ na sessão seguinte. 

Mensagem no 15, de 1988 (n? 9/88, na ori
gem), relativa a proposta para que seja autori
zada a Prefeitura Municipal de Caçapava do 
SUTE$tãdo do Rio Grande do Sul, a contratar 
operação de crédito no valor correspondente, 
em cnnados, _a 1 0.23_8, 79 ObrigaÇões do T é
souro Nacional - OTN. DiscusSãO encer
rada do Projeto de R_esolução n" 20/88, ofer€~
cfdo pelo Senador Carlos Chiarelli, em parecer 
proferido nesta data, devendo a votação ser 
feita na sessão seguinte. 

Mensagem no 19, de 1968 (n" 13/88, na 
origem), relativa à proposta para que seja auto
rizada a Prefeitura Municipal de Ceres. Estado 
de GoiáS," à- contratár OperaçãO -de crédito no 
valor correspondente, erri cruzados, a 
8.350,00 Obrigações do Tesouro Nadona1-
0TN. Discussão encerrada do Projeto de 
Resolução no 21/88, oferecido pelo Senador 
lrapuan Costa Júnior, em parecer proferido 
nesta data, devendo a votação ~er feita na ses
são seguinte. 

1.3.1 - Discw-so após a Ordem do Dia 

sENADOR LOORIVAL BAPTISTA - -Po--'sse -
dos membros _do Conselho Curador da Fun-
dação Banco do Brasil. -

1.3.2- Comunicação da PresJdênda 

- Co~wocação de sessão-éxtraordinária a 
realizar-se amanhã, às 1 O horas e 30 minutos, 
com Ordem do Di_~ que -d~igna. 

1.4-ENCERRAMENTO 

2-ATO DO DIRETOR-GERAL DA 
SECRETARIA DO SEriADO FEDERAL 

-Portaria n~ 1, de 1988. 

3 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA 
DOS, CONGRESSISTAS 

-Ata de reunião do Conselho Deliberativo. 
-Balancete Patrimonial e Denionstrati.Vo 

das Receitas e Despesas referentes_ao perío_do 
de1 1q-87a30~11-87. ~ , -' 

4-MESA DIRETORA 

5- LIDERES E VICE-Lii>ERES DE 
PARTIDOS 

6-COMPOSIÇÃO DE COMISSÕES 
PERMAI'IEI'ITES . 

I 
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Ata da 6~ Sessão, em 18 de janeiro de 1988 
1 ~ Sessão Legislativa Extraordinária, da 48~ Legislatura 

Presidência do Sr. Francisco Roffemberg 

ÀS 14 HORAS E 30 MINUTOS, ACHAM:sE; 
PRESENTES OS SRS. SENADORES, ~ . . 

Leopoldo Perez- Carlbs-de'Carli -Aureo Me
IJe- Odadr SOaies -Jarbds Passarinho -AJ.e
xandre CoSta- Edtson Lobão---ÁlVaro Pacheco 
-Virgílio Tâvora- Cid Sabóia de CarvaJh9-
Mauro Benevides- Lavoster Maia -Raimundo 
Lira - Marco Madel """""' Ma.nsueto de Lavor -
Francisco Rolleriiberg:- Lourival Baptista -Ger
son Camata- Afonso Arinos- Nelson Carneiro 
- Ronari Rito_:_ JrêirTI Safà1Vci--lrapuan COsta 
Júnior- Pompeu de Sousa - Rachid Saldanha 
Derzi - Wilson Martins --:- ~orge Bornhausen -
Carlos Chiarelli -José Paulo Biso! -José Fo
gaça. 

O SR. PRESIDENTE (Francisco Rollemberg) 
- A lista de presença acusa o comparedffieilto 
de 30 Srs. Senadores. Havendo liúmero regimen-
tal, declaro aberta a sessão. · 

Sob a proteção de Deus iniciamos--nOssos tra
balhos. 
· O Sr. Primeiro-Secretário ifá próçeder à leitura 

do Expediente. 
Ê lido o seguinte 

EXPEDIENTE 
REQUERIMENTO N• 4, oi: t!laa 

Requeremos, na forma re9imental, e de acordo 
com as tradições da Casa, as~ SegUintes homena
gens pelo falecimento do ex-Senador Oodomir 
Millet 

a) inserção em ata de um voto de profundo 
pesar; 

b) apresentação de condolências à família e 
ao Estado do Maranhão. _ 

Sala 'das Sessões. 18 de janei~o de 1988. -
Alexandre Costa- Edlsori Lobão- Nelson 
Carneiro. - · 

O SR. PRESIDENTE (Francisco RoUemberg) 
- O requerimento lido depende de votação, em 
cujo encaminhamento poderão fazer uso·da pala
vra os Srs. Senadores que o desejarem. 

Conc-edo a palavra ao nobre Senador Alexandre 
Costa, autor do requerimento. 

O SR. ALEXANDRE COSTA (PFL - MA. 
Para encaminhar a votação. Sem· revisão-do ora
dor.)- Sr. Presidente, Srs. Sefladores: 

Desaparece no Rio de Janeiro C' ex-Senador, 
pelo Estado do Maranhão, _Ciodomir Teixeira Mi
llet. 

Destacou-se como cidadão, no meu Estado, 
como médico brilhante, _como jornalista. Sua sin
gularidade intelectual e o ecletismO de sua atua
ção fizeram-no industrial, comerciante e um dos 
maiores especialista em legislação eleitoral junto 
a esta Casa e aos Tribunais. Como político era -

·um lutador. R-epresentou brilhantemente o Mara
ilbão por várias legisl~turas nesta e_na outra Casa 
do C_ongresso Nacional,_onde prestou, com o seu 
brilQo_ e su_a'lryteligência, os lilats relevantes servi
ços ao_ meu Estado e ao País. Pelos múltiplos 
talent_os.ç!o Senador €Jodomir Millet, desejo exter
nar O- meu peSar que, com certeza, é- Compar
tilhado pOr esta Casa e por todos que com ele 
conviveram. -

- - --o--sr: Nelson Canleiro -Permite V. Ex" um 
aparte?-

0 SR. ALEXANDRE COSTA- Com muita 
- hofil:ã, Seflador Nelson Carneiro, mesmo porqUe 

sabedor da_amizade e.do apreço que V. Ex: man
tinha p~la pe~~oa do Sen.ador Clodom!r Millet 

O Si-. Nels~m Cam_eiro- Realmente, Sena
dor AleXandre Cost'a, tive a oportunidade de con
viver nesta Casa-Co'm C!odomir Millet. Foi; sem 
dúvida, um dos maís eficientes e laboriosos repte
senta-fites do meu tempo, dos mais dedicados 
aos trabalhos legislativos. Embora médico, de tal 
forma se entrosou no emaranhado da· legislação 
eleitoral e partidária deste País que era o nosso 
consultor jurídico, aquele que nos podia dar os 
esclarecimentos para as nossas- dúvidas. Sobre
tudo foi um mestre de cordialidade humana. To
dos que dele se aproximaram devem guardar essa 
impressão. A última vez que o vi, não faz muito 
tempo, no restaurante deSta Casa, riada indicã:Va 
que a morte e surpreendesse tão cedo. Tinha 
a mesma_ Vivaa:dade de espírito, a mesma tranqüi
lidade qo dever cumprido, a mesma certeza, em-

- bora-nàb o ~confes?ãsse, de que um dia o pOvo 
maranhense o devolveria a esta Casa que tanto 
honrou. O mal do Senado é que os que daqui 
partem têm uma giTtde saudade, uma grande ân
sia de voltar, por mais que sepulteni dentro de 
si esse sentimento. Foi uma pena que OodOmir 
Millet não voltasse ao Senado como representante 
do Maranhão, pois era uma figu:ra eXpressiva da 
sua terra, que continuava aqui uma linguagem 
de homens públicos dos maiS Ilustres que ali nas
ceram e que nesta Casa pontificaram. Para não 
recordar muitos, lembraria alguns da nossa gera
ção_ que deixaram traços luminosos nesta Casa, 
desde aquele insigne Jurista Clodomir Cardoso 
até o nosso prezado :e cordial amigo S~,astião 
Archer. qUe_ foram duas expressões distintas, po
rém- semefhantes, naquela capacidade de f.;,u.er. 
amigos. 

OS~. 6-_I,.EXA.NDRE COSTA- Aliás, todos 
dois filhos da cidade de Codó, à margem do ltape
curu e da Estrada de Ferro de São Luís- Tere
sina. 

O Sr. Nelson Carneiro- Veja V. Ex~ o privilé
gio desse Município, que enviou ao Senado duas 
das, mais brilhantes figuras que, no passado, aqui 
representaram o Maranhão. A elas se ajunta h'oje, 
nascido __ em qualquer parte daquele Estado, Oo
modír Millet, e os que aqui estão há mais tempo, 

e por isso com S. Ex.a há mais -tempo coi1viveram, 
guardam, como bem disse V. Ex•, uina imensa 
saudade e uma grata lembrança, pedindo aos 
cé1,1s que-o a<;olha e dé o repoaso- que- merece 
sua alma feita de perfeições. --

0 SR. ALEXANDRE COSTA- Senador 
Nelson Car'neiro;sabe V.~. como eu. que privava 
·aa sua ·amrzáae~ que não foi o povo m"ararihense 
qüé- abandonOu o Senador Cl6dóri1ir .Mí!let; foi_ 
-s. Ex·; por sua livre e eSpOntânea vontade, que 
abandonou a vida pública. Estou certo, quiSesse 
continuá-la, e_staria aqui brilhando e prestando os 
mesmos relevantes trabalhos_que, durante muitos 
e muitos anos, dedicou ao Maranhão e -~o País. 

O Sr. Aureo Mello- Permite V,Ex" um apar
te? 

o Si. MaUro seilevides --Permite Y. Ex' 
um aparte, nobre Senador Alexandre Costa? 

O SR. ALEXANDRE COSTA - Logo em 
seguida, depois de ouvir o ·nobre Senador pelo 
Amazonas. 

O Sr. Aureo MeDo- Senador Alexandre Cos
ta, cõmo V. EX:~ fui c6iega _de Clodomir Millet 
na Câmara dos Deputados, e todos aqueles que 
partem deixam uma imagem daguerreotipada na 
memória dos que o conheceram. A impressão 
que mantenho de Oodomir M.i.llet é a de um ho
mem eternamente em atividade e com uma- ex~ 
cepc[onal capacidade de trabalho. Imagino-o so
mente brilhando nas Comissões, sendo verda
de)(o consultor para -todOs nós que fo_mos se_us 
Colegas e apreciávamos a sua erudição, a sua 
sagacidade, a sua capacidade de trabalho invulgar 
e excepcional. Era, realmerite, um -homem espe
cial, uma figura de líder, que s~mpre se destacou 
no Maranhão pelas suas qualidades intelectuais, 
sobretudo pelo seu bom caráter. Inclusive em 
meu Gabinete conto com o trabalho de uma so
brinha de Clodomir -Millet. Fui Colega - e ainda 
sou- de um seu irmão, na Proc;uradoria Jurídica 
do Incra, Dr. Rubem Millet, sem dúvida, também, 
uma expressão de cultura jurídica e de grande 
força intelectual para o serviço_púbiico. A ausência 
de Clodomir Mmet na vida pública causou uma 
lacuna e, ao mesmo tempo, um sentimento de 
perplexidade para quantos sabiam o valor que 
ele possuía, prbporctonando um sentimento de 
frustração e mágoa por parté da Nação, porque 
Oodomir Millet, ao recolher-se, praticamente, a 
uma atividade privada. deixou de emprestar, de' 
maneira mais positiva, participando, sobretudo, 
do Poder _legislativo, os conhecimentos, a clarida
de, o brilhantismo e a lucidez de seus pronuncia
mentos, da sua perspicácia e da sua percepção. 
S. Ex" destacava-Se como graride conhecedor do 
Regimento e da Legislação Eleitoral; era realmen
te um homem para o qual convergiam aqueles 
que precisavam esclarecer pontos obscuros que, 
porventura, não estivessem facilmente delinea
doS, e os resolvia com uma rapidez e eficiência 
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extraordinárias. Naturalmente que todos nós nos 
associamos a esse pesar, caSsoc1amo-n-oS de ma
neira intensa, especialmente aquelas que na Câ
mara dos Deputados - como V~ Ex• e eu· - ::: 
tiveram uma convivência estreita e fraternal com 
aquele Parlamentar. Em nome do povo do Ama
zonas, manifesto a V. Ex" as nossas sentidas coil
dolências, e expresso ad povo do Maranhão o 
quanto Clodomir Millet era querido, amado e ad
mirado nacionalmente. 

O SR. ALEXANDRE COSTA -Agradeço 
a V. Ex' a intervenção, e concedo o apa~fe ao 
nobre Senador Mauro Benevides. 

O SR. MAORO BENEVJDES -Nobre Sena~ 
dor Alexandre Costa, nãQ tive o privilégio de convi
ver, nesta Casa, com o saudoso Senador Clodo
mir Millet, a exemplo do que ocorreu na .outra 
Casa do Congresso Naclonal com os eminentes 
Companheiros Senadores Áureo Mello e Nelson 
Carneiro. V. Ex• foi pelo qUe sei, colega de Clodo
mir Millet tanto na Câmara dos Deputados como 
no Senado Federal. Recordo, entretanto, nobre 
Senador,_a figura excepcional de ClodomirMillet, 
quando, em 1976,_ registraVa-se uma pendência 
em torno de matéria eleitoral no meu Estado, 
envolvendo a disputa de t.:m cargo em -determi
nada comuna interiorana no território cearense. 
Apontaram~me o-ex-Senador como uma autori
dade, um expert em Direito Eleitoral, capaz de 
me oferecer os subsídios que lastreariam úm re
curso que deveria ser impetrado junto ao Tribunal 
Superior Eleitoral. A figura fascinante de Clodomir 
Millet, a sua competência,_o aprofundamento dos 
seus conhecimentos nessa matéria e, _sobretudo, 
a maneira afável e desinteressada _em termos de 
honorários com que ele poderia patrocinar a cau
sa, tudo isto me lmpressiono_u vivamente, toman
do-me seu vere admirador. Em solenidade no 
Senado Federal, já neste ano, salvo engano,_ no· 
lançamento de_um livro no Salão Nõbfe, reviClo
domir Millet. Fizemos_ recordações dos contatos 
anteriores em Brasília e da sua vinCulação com 
o Estado do Ceará, pelos laços de parentesco 
próximo com o Vice-Prefeito de Fortaleza, Dr. 
Américo Barreira. Neste momento em que V. Ex• 
se reporta à figura inolvidável de Oodomir Mfilet, 
desejo associar-me a -esta manifestação e a esta 
homenagem em meu próprio nóliie e, creio que 
posso fazê-lo, em nome da Representação doEs
tado do Ceará no Senado Federal. 

O SR. ALEXANDE COSTA-Agradeço ~.~v. 
Ex' aparte, e lembra muito bem: Clodomir Millet 
era um mestre do Direito Eleitoral; era um bravo, 
um lutador; era um homem que sabia perseguir 
os_ objetivos quase sempre os alcançava; era um 
político sagaz, inteligente, _um homem que, du
rante muitos e muitos anos, viveu nas oposições 
do Maranhão, e o Maranhão sempre lhe confiou 
a missão de representá-lo na Câmara Federal e, 
em seguida, noSenado_da Re-Pública. 

Sr, Presidente. não maiS falando em meu pró
prio nome, porque recebi a incumbéncia -do Líder 
do Partido da Frente Uberal para falar também 
em nome do Partido, desejo desta tribuna solidariK 
zar-me, neste momento de dor, com a família 
enlutada, na pessoa de Dóha Maria Simone, sua 
esposa querida, augurando para ela as conso
lações com que o Criador Supremo há de aben
çoá-la. 

O Sr. Edison Lobão - Permite V. Ex• um 
aparte? - - -- -

O-SR. Al...EXARDRE COSTA - Concedo 
o aParte ao senador Edison Lobão. 

O Sr.- EdisoD Lobão .:.._-Eminente Senador 
Alexandre Costa, conquanto esteja V. Ext falando 
em nome da Liderança do nosso Partido, diria 
até mais do que isto, em nome de toda a Bancada 
do Maranhão, a respeito do nosso estimado ami
go que se foi;- ClodOmir Miliet, peço a V. Ex" me 
p~rmita dizer algumas poucas palavras sobre esta 
figura excepcional da vida pública brasileira. Oo
domir Millet deixa, sem dúvida um espaço imenso 
na paisagem política do nosso Estado, o Mara
nhão, e na atividade política brasileira. A sua pas
sagem pela Câmara dos Deputados e pelo Sena
do da República foi marcada sempre pelo patrio
tismo, pela competência e por uma extrema dedi
caçàcr aos seus deveres parlamentares e políticos. 
Recordo-me de que quando veio a Revolução, 
e o Governo tentou encaminhar, procurou enca
mTnhar uma reforma da legislação político-elei
toral, constituiu-se uma comissão de alto nível 
neste Pais, e dessa comiss!o fazia parte Oodomir 
1'<\illet. S. Ex~. médiCo, como já disse V. Ex•, teve 
ao longo da sua vida pública uma intensa atuação 
de natureza jurídica. Fez parte dessa c-omissão 
com as luzes de seu saber e de sua experiência, 
tendo contriVuído de maneira ativa na elaboração 
de um elenco extraordinário de leis consideradas 
políticas. Assim foi a vida toda o nosso Clodomir 
Millel Jamais alguém o surpreendeu na prática 
de uma -atitude menos digna ou na defesa de 
algum pleito que não fosse perfeitamente legíti
mo. Oodomir Millet, bom poHtico no Estado, bom 
politico no P_aís, foi sempre um companheiro leal, 
correto, decente e, sobretudo, marcado pela grati
dáo àqueles que o acompanharam durante toda 
sua longa vida pública _Congratulo_-me, portanto, 
com V. EX> pela homenagem que presta a esse 
homem público que ntlo será esquecido, muito 
pelo contrário; haverá de ser imitado por aqueles 
que, no nosso Estado, desejam seguir a trajetória 
política, pondo _a serviço do povo a sua luta e 
a sua palavra. 

O Sr. Virgllio Távora - Permite V. Ex• um 
aparte? 

O SR. ALEXANDRE_COSTA- Pois não. 

O_Sr. Vll'gilio Távora- O PDS se faZ presente 
nesta homenagem a um homem que extrapolava 
fronteiras partidárias, na sua ação sempre escor~ 
reíta deSde os idos de 50, quando nos conhece
mos. sua -característica muito humana era aquela 
de P!Oc_urar simplifíçar aS coisas difíceis, não 
transformar os fatos cotidianos em tragédia; ao 
contrário, mostrar sempre soluções àqueles pro
bl~mas que lhe foss_em apresentados. lnteressan
te: _ _não_sendo jUrista, talvez fosse o homem mais 
erltendido em leis eleitorais _que já houve na Câ
mar~ dos Deputad_os e no Senado Federal; não 
sendo um homem abastado, estava sempre à es
perã., estava SeJTlpre pronto a ir em auxílio de 
quem deie piecisasse. Realmente, Clodomir Millet 
deixa para. ãqueles que o conheceram de longa 
data, como nós, um exemplo daquilo que caracte
rizamos com uma só palavra: um homem, um 
homem verdadeiro; -
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O SR . .AI..EXANDRE COSTA - Muito obri
gado a V. Exf pelo aparte. 

Er~ o que tinha a dizer, Sr. Presidente. 

ri sR. PRESIDENTE (francisco-Rollemberg) 
- Em votação o requerimento. 

Os Srs. Senadores que o aprovam queiram per
manecer sentados. (Pausa.) 

Está aprovadO. - -
A Mesa associa-se às homenagens prestadas 

e fará cumprir a delibe~ação da Casa. 

O SR. PRESIDENTE (Francisco Rollemberg) 
- Concedo a palavra ao nobre Senador Carlos 
Chiarelli, como Uder do PfL. 

O SR. CARLOS CHIARELU (PFL -' RS. 
Como lider, pronuncia o seguinte discurso. Sem 
revisão do orador.) - Sr. Presidente, Srs. Sena
dores: 

Em face do ao reiterado e constante noticiário 
com·-que noS defl-ontamos nos- últiffios dias; en
volvendo afirmativas referentes a sérios proble
mas de irregularidades no bojo da administração 
pública, entendo que não se pode, de maneira 
nenhuma, c_oOYiver com a dúvida, com a denúncia 
e ·a sUspeita. Não se pode aceitar, Sr. Presidente, 
pacificamente, a idéia de que a irregularidade e 
ou a ilicitude são partes integrantes da própria 
atividade pertinente ao Serviço Público. 

Não se pode, Sr. Presidente, mascarar situa
ções, dar nome no110 a colsas velhas, a procedi
mentos antigos, pecaminosos e lamentáveis que, 
sobretudo, pelo alarido da imprensa, estão-se tor
nando de uma incidência rigorosamente preocu-
pante pela prOfundidade e abrangénda. -

Nâo podemos esconder o delito com a máscara 
hipóCrita de uma nomenclatura diversa, por mais 
ascética ou diversionista que seja. - --

Não vamos, Sr. Presidente e Srs. "Senadores, 
jogar corrfa semàhtíca oU com a sinonímia nesta 
hora, qUando o problema- não é de gramática, 
não é de retórica nem é de estilo: é de natureza 
moral, é da lei, do Direito e da ética, sobretudo 
quartdo se vê que algumas formas de proceder, 
não ldôneas, passam a ter uma nova denomi
nação, ainda que se não lhes mude o conceito. 
Por exemplo, o suborno passou a chamar-se "taxa 
de serviço"'; por exemplo, prevaricação, tráfico de 
interesse, em certas circUnstâncias, passaram a 
receber a denominação de "intermediação d~_ ser
viços''-;- e por; exemplo, despachante, sobretudo 
nessas cercanias, passou a ser um agente de co
missões indevidas por gestões inaceitáveis, irre
gulares, perante o Poder Público, na obtenção 
de vantagens e verbas. 

Sr. Presidente, se· -a luta é de tãntos, -~ns ~ais 
antigos, outros menos, foi pela -conquiSta cres
cente da democracia, e se esta luta passa,_ neces
sariamente, -pela equivalência e interdependência 
dos Pcideres, inclusiVe pela interdependência e 
equivalência concernente a este Poder, do qual 
somos parte e para o qual fomos chamados pelo 
voto popular, se para isto postulou-se com empe
nho e legitimidade na busca da restauração do 
que fora perdido ou da instauração daquilo que 
nun-ca- fizera parte da competência, das atribui
ções e da amplitude de atuação destel: Casa, isto 
é, res_tauração -das prerrogativas perdidas e instau~ 
ração das prerrogativas devidas e conquistadas: 
se tudo isto é certo, o Legislativo não pode e 
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não deve excluir-se da aç:ão administrativa e polt~ 
tica que lhe corresponde, da ação de natureza 
legal, regimental e constitucional, de fiscalizar a 
vida administrativa e as decisões políticas de re
percussão financeifa e_de repercu~o-moral do 
Poder Executivo, que .ittua na órDita da nossa 
competência de acompanhamento e fiscalização. 
É nesta tarefa de flScar da ação administrativa 
e política, sobretudo de auditor - e aqui me lem
bra bem a presença do ilustre Senador Mauro 
Benevides, que fof um batalhador pela criação 
das comiSsões de acompanhamento na órbita 
orçamentária, nem sempre utilizadas a contento, 
infelizmente. da "aplicação e âo manejO" - e 
nesse manejo vai uma expressão muito longa, 
muito ampla, muito subjetiva dos recursos e das 
verbas públicas; se esta Casa, se ese Podei- Vier 
a omitir-se, Sr: Presidente, numa hora como esta, 
desmoraliza-se como Poder e desprestigia 6 C-on
junto das instituições públicas, sobre as quais se 
asse~ a própria estrutura do Estado como ins
trumento de execução das aspiraçõeS e de espaço 
de atuaçao dos direitos dos ddadáos. 

Por isso, ante à multiplicação dessas denúncias, 
várias com fortes, muito fortes irldícios, já se ouve 
falar de nomes. de datas, de envolvidos e de envol
vimentos; já se -descrevem na· imprensa, e não 
se faz isso de maneira muito sutil, faz-se debaixo 
de grandes títulos de manchetes, ocorrências as
saz merecedoras de suspeição. Se a multipliccição 
das denúncias com esses fortes indícios, alcan
çando diferentes áreas-aa Aàministração Pública, 
e o fato se agrava com o passar dos tempos, 
não é uma caracteristica deste momento governa
mental, se agrava, volto a dizer, tem uma estimu
lante aceleradora de quem está na razão direta 
da capacidade de reprimi-la, de quem tem autori
dade para tanto, através dos tempos, se temos 
poderes para apurar e esclarecer, e não o fiZer
mos, Sr. Presidente, no mínimo nos poderão cata
Jogar no rol até benigno dos desinteressados, para 
não dizer que, com mais justiça; a sociedade nos 
poderia incluir na lista dos omissos, o que seria 
lamentavelmente falta de responsabilidade de 
quem tein um mandato,-__ como: temos nós. e-nãõ 
costumamos deixar de executá-lo na plenitude, 
como· é--exemplo a vida desta Casa. 

O Sr. Mansueto de Lavor- Permite-me V. 
Ex!' um aparte? 

O SR. CARLOS CHIARELLI ~Ouço o apar
te de V. Ex!', Senador Mansueto de Lavor. 

O Sr. Ma~o Benevtdes - Senador Carlos 
Chiarelli, aguardo também a oportunidade de 
aparteá-lo. 

O Sr. Mansueto de Lavor - Assiste a V. 
EX' completa e inteira razão, nobre Uder Senador 
Carlos Chiarelli. Realmente, "quem cala consen~ 
te". O SenadO éstaVa tãivez perplexo, mas até 
agora silencioso, diante desses episódios ou des
sas versões com insistência veiculada pela grande 
imprensa nacional. São denúncias gravíssimas, 
e o nosso respeito às pessoas envolvidas não pode 
tolher a nossa obrig~ç~o, o nosso p·ap-el. E por 
isso que o pronunciaril.imto" de V. ~ é oportu
níssimo, se pudésserrios dar um superlativo a 
"OpõftUI1íSSin10'', acerca· de uma CPI para averi~ 
guar esses fatos denunciados. Nesta ocasião, é 
importante lembrar que a Câmara dos Deputados 
vem de instalar a sua COmissão de_ Controle Fi-
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nanceiro:"l•ieste ponto. antecipou-se ao próprio 
Senado Federal, se não estou equivocado. 

O SR. CARLOS CHlARELLI ~ Jâ temos 
a Cornissão de Controle_ Fínanceiro. 

O Sr. Mauro Benevides - Absolutamente. 
O SenadO Fe-deral jã_ Tnstalou a sua Comissão 
d"e ContrOle Financeiro. 

O Sr. MaD.suet'? de _Lavor -_Percj:oem~me 
y. Ex", porque estou ~esatualizado. Gostari<:J de 
dizer que essa Comissão; (J_ue já existe, teria real
mente que não entrar neste hâbito das coisas 
do Congresso cj__~um~ rotina nada produtiva. Con
fesso-me desatualizado_ neste aspecto, uma vez 
que os trabalhos d<i ·constituinte ofuscam real
mente as Comissões Permanentes. Mesmo asslm, 
a ComisSão de COntrole Financeiro .do Senado 
Federal tem muito que fazer daqui para a frente. 
Ao lado da CP! que V. Ex• propõe, que já pedi 
para ser um de seus signatários, é preciso ativar 
a Comissão de Confrole Fjnanc~!ro, p-ara gue ela 
CUmpra ÕS seus obj~tivos. Congratulo-me com 
V. EX' pela oportunidade do seu pronunciamento. 

O SR. CARLoS CHIARELU - Agradeço 
V. EW o aparte. 

Antes de conceder o aparte ao ilustre Senador 
Mauro Benevid~s. diria que V. EX, nobre Senador 
Mansueto de Lavor, tem toda razão para não- se 
aperceber, como de resto não apercebemos to
dos nós. _da atividade da Comissão, ate porque 
há o fato- e não seria uma escusa -de termos 
vívido em 1987, e já estarmos vivendo novamente 
em 1988,_um periodo atípico da vida parlamentar, 
com a coincidência da atividade congressual com 
a da Constituinte, que lhe é absolutamente priori
tária, e, por isso, as Comissões Técnicas têrii sido, 
de certa fo_rma, postergadas na sua atuação, ou, 
pelo menos, minimizadas na sua competência. 

Ouço o autor da proposta que deu origem à 
criaç!o das Comissões. 

O Sr. Mauro Benevides - Nobre Uder, V. 
EX" fez-Considerações verdadeiramente lapidares 
no início do seu pronunCiamento, na tarde de 
hoje, sobre as atribuições do Congresso Nacional 
para o exercído pleno de sua competência, no 
que tange à fiscalização dos atas do Executivo 
e dos órgãos integrantes da administração indire
ta. Aindaontem recebi interpelação de uma jorna
lista que me transmitia a intenção de V. Ex' de 
inidar. hoje, "" cOleta de assinaturas para a formu
lação de uma proposta de Comissão Parlamentar 
de Inquérito, objetivando a apuração de irregula
ridades porventura ocorridas na área da Secretaria 
de Planejamento. N~quela ocãsião, nada mais fiZ 
dO -que mcistrar a necessidad~ de se oferecer a 
eficáCia~ DOis instrumentOs já existem na estrutura 
do COngreSso Ná:cioi1á.J: ás COmissões de Fiscali
zação e Cohttóle, do Senado, instituída há cerca 
de dois ano:s, e_ a da Câmara dos Deputados, 
há apenas cinco dias, com a eleição do seu pri
meiro Pr_esidente, no caso o nobre Deputado Fer
nando Gaspàrian. Diria a V. EX' _que, quando Con~ 
titucionalista-de 1967, S. fr; reduzindo O pod~_r 
de iniciativã de feis do Congresso Nacional e. se
guindo os parâmetros do Direito Constituciohal 
Modema, ampliou significativamente as fran<juias 
de _controle e fiscalização pelo COngresso-dos ór
gãos da administrãção direta e indireta, e na admi
nistração indireta estavam incluídas as autarquias, 
as sociedades de economia mista, as empresas 

Públicas-e ~s f~nda;ôes._ Ora, no próprio instante 
em que o- Congresso Nacional, depois de seis 
anos de tramitação de um projeto, cOnsegUiu que 
esse-projeto rosse·_er;tglâ_ó à condiÇão de Lei vigo
ra!ite, o Senado ajustou o seu Reglrriento ao novo 
diploma legal, e a -Câmara dos Deputados acaba 
'de fazê-lá. Eritão, nos -mínimos de nlais uma ar
ma, de mais um instrumento que, ub1ilados efi
Cientemente, poderã9 _valorizar a açâo parlatT~en
tàr com O resguardo do Interesse público._foi 
esta cbloc_ação _que fiz naquele momento diante 
do jornalista, sem subestimar naturalmente o tra· 
dicional iflstitufo daCPI que V. EX' pretende, .ãgora, 
lançar à consideração de seus Pares, para escla
recer fatos registradós no âmbito da admini§tra
ção federaf. Tait)bém, nobre Senador CarloS Chia
relli, há cerca de 8 a 1 O dias, salvq engano, houVe 
um pronunciamentO da mais alta repercussão, 
e _cheguei a esta Casa sobraçando o exemplar 
do jornal em que a matéria era divuigada; um 
pronunciamento, hada mais nada menos de um 
ilustre caeStaduano de V. ~. o eiltão Pre-sidente 
do Tribunal de Contas_da União, Ministro Fernan
do Gonçalves, dizendo, com clareza e incJsMdade 
notáveis, que -cerca- -de 80% das cOncorrências 
realizadas no plano federal estavam vidadas, re
vestidas de irregularidades. E até hoje não nos 
uela denúncia, partindo de um homem que tem 
a preeminência e o realce de dirigir a nossa mais 
Alta Corte de Contas do Pais. Portanti Ílo iriStante 
em qUe V. Ex" traz a debate, nesta Casa, ao-ladO 
de um fato concreto que vai se seguir ao seu 
pronunciamento de hoje, o problema das prerro
gativas do Poder Legislativo, desejo, reforçando 
a tese que sempre defendi, desejo dizer que va
niris,- -de fato, _propiciar o "funcforiain,ento de~s 
Có'miSsões, -â"fim de que v.-Ex", Ou ~gum _se:D_ador_ 
não tenhainos necessidade de correr à procura 
de assinaturas para justifiCar a criação de uma 
CP!. Imediatamente façamos acionar a Comissão 
de Fiscalização e Controle, para que cumpra,_ de 
fãto, os s~us objetivos institucionais- e, se ãSSiin 
o fizer, rião há dúvida de que o Cong_r_esso Naçio
nal ter-se-á cOrripenE:-tradõ de sUas resPonsabi-
lidades e terá salvaguardado o dinheiro público. 

O SR. CARLOS CHIARELU- Ouvi, com 
a maior ateftção, ã -inariifeS.tãção de V. E:ç Inclu
sive entendo que_ assim deverá ser, como de resto 
creio que os fàtos e as circutÍstâncias deste mo
mento histórico_estâo impedindo que o seja. Ape
nas antes de conc-eder o aparte ao ilustre Senador 
Virgílio Távora porque veio do Ceará e, pelo Visto, 
gOstaría de fazer um comentário _comõ_parlamen
tafista, em homenagem ao nosso grande Mestre 
o Senador AfonsO Arinos. Pr~ocupa-me sobrema
neira que nós, Parlamentares, sobretudo nós Par
lamentares parlamentaristas, não tenhamos tido 
sempre a preocupãção- e faço, também, a mea 
culpa, antes de qualquer tipo de crítica a quem 
quer que seja - de utilizar os instruméntos de 
que é dotado o Poder, e que são- se não todos, 
oS_ que deveria ter, e sem estarmos, ainda, no 
sistell}a ao qual have(emoS de chegar- capazes 
de trazer, se não a profilaxia desejada, pelo menos, 
eni muitos ca:sos. apontar a_ terapêutiCa Que nos 
permitih:i coiTigir· situações enlermiÇas ·na estru-
tura da Administração. -

É por isso _que me preocupa não fiquemos co
mo desinteressados ou como omissos, para mais 
não ficarmos, ilustre Senador VirgJ1io Távora, se 
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de braços ·cruzados permanece11110s ante esse 
quadro, porque, aqui, proponho mais do que uma 
Coiii:iSSô.o Parlainentar de 1ilqUéillOpafa o prO@ e-
ma específico da SEPLAN. Creio que isso seria 
pouco, ante a afi1111ativa ·exPreSsa doMinistr6.....:.... 
baseio-me nela - de que há, segUndo S. Ex", 
corrupção na Administração Pública 

Não o diz um elemento da Oposição; n.!§o o 
diz, num arroubo oratório; um orador de comício. 
Di-lo, numa entrevista, um Ministro de Estado, 
defendendo-se das acusações que lhe fazem. S. 
~ diz; "Não, eu não; sou vítima! O cjue ·aéontece· 
é que há corrupção e os corruptos da Adminis

. traçâo Pública tentam atacar-me, para que eu não 
desvende o que e_stão fazendo". 

EntãO:-o qUe-fiCa assentado é que a!Quém, ne
cessariamente, está praticando atos de corrupção: 
ou o denunciante ou os denunciados. 

Este é--6 fàtO que noS preocupa, e -se não tiver
mos a necessária urgência de tomar providências, 
o mínimo que seremos é cõrriplaCentes. E-mais 
poderemos ser se o fato comprovar-se, porque, 
ai, não seremos apenas c-omplacentes, mas tam
bém coniventes. 

O Sr. Virgllio Távora- Concede-me V. ~ 
um aparte, nobre Senador Carlos Chiarelli? 

O SR. CARLOS CHIARELU-Concedo-lhe 
o aparte, eminente Senador Virgfiio Távora. 

O Sr. Virgillo Távora - Eníinente S"erlad6r, 
poderíamos fazer um apelo a todo o nosso poder 
de sfntese, para não alongar o nosso aparte, mas 
o seu formoso discurso nos_ leva à meditação 
sobre alguns pontos já percutidos nesta Casa, 
e que talvez agora, com a ressonânçia que suas 
palavras obtém junto a este Plenário, possam so
bre eles_ a atenção chamar. Que maior conde
nação temos a nós próprios do que uma pergunta 
feita pelo eminente Colega Senador Mansueto de 
Lavor: há dois anos temos eSsa Comissão de Fis
calização funcionando. O que fez esta COmissão i 
Saber quem são seus membros, quem é o maior 
responsável a este respeito, não nos interessa. 
E, respOndemos a V. Ext, justamente .ã pessoa 
indicada, porque Presidente de uma Comissão, 
da qual fazemos parte, de Averiguação da Dívida 
Externa. Se missão é dada a um órgão, mister 
se toma que os meios correspondentes lhe sejam 
alocados. Não se pode pensar numa Comissão 
da extensão daquela criada em face da regula
mentação do inciso constitucional do art. 45 da 
atual ea-rta, pela qual tanto batalhou o Senador 
Mauro Benevides, sem qUê realmente se queira, 
com convicção, fazer essa Comissão fundoi1ar, 
para o que necessita ela, no mínimo, de um apoio 
logístico, transformado, erit linguagem comum, 
em material e pessoal habilitado, competente, que 
permita desincumbir-se dessas missões. Q.Uantci_
ao mérito da afirmativa de V. Ex~. -descuJpe-nos 
citar-Shakespeare:·"''alguma coisa está podre no 
reino da Dinamarca". Esta sef!do afumada, por 
vi! rias vezes, de público, a exiStência de corrupção. 
E nenhuma p[oVidêrlCia Oúvil-riOs, -senão o silêncio 
dado por resposta. V. Ex• pede as nossas asSina
turas para a constituição de uma CP!; não há 
como negá-la. Mas, antes que mais nada, como 
Membro da ex- quase extinta Maioria desta Ca
sa, pedimos a sua intermediação, o seu prestígio 
junto ao Presidente Humberto Lucena, para que 
.essa Comissão, coffio a que V. E:ir' tão bem dirii;re, 

seja dotada do apoio logístico a que nos referimos, 
fie maneira a podermos, depois de concluída uma 
das suas tarefas, vir aqui ao Plenário e dizer: mi$~ 
são cumprida~ os culpados são esses e os inocen
tes são aqueles ao nosso ver. Por que não pode
mos fazer isso? V. Ex!', melhor do que ninguém, 
é testemunha. Podemo-nos levar por suposições 
até no caso da dívida externa. O que pode fazer 
uma Comissão em face de um exame de mais 
de 100 mil certificados de registras desses dife
rentes C-Ontratos de: empréstimOs feitos pelo Brasil 
no exterior, não vamos falar em toda a sua história, 
mas apenas de 1970 pra cá?- É preciso que o 
Con$'res.$b Naciqnal se çompenetre e o Senado, 
príncipalinénte,_da import21ncia que têm em -dar 
missões e meios coerentes, isto é, meios propor
ciOtiaiS à-fnf.Ssão que for cometida a todos nós: 
Desculpe-nos o alongado do aparte, mas não po
deríamos deixar passar a-ocaSião sem que o inse
risse nesta sua ciração, que diremos, como sQi 
acontecer, brilhante. 

O SR. CARLOS CHIARElLI -A qualifi
cação e a pertinên'cia dos comentários de V. Ex'. 
evidentemente, nos fazem esquecer- se o aparte 
~ _!_l?!l_g~_ou não. 

St. Presidente, inclusive a partir dos valiosos 
subsídios que aqui chegam dos üustres Sena
dores que tr_ouxeram o seu depoimento, verifica
mos que, a~~_!Ttais dessa preocupação em equi
par, inStrumentalizar, dar assessoram ente_ às Co
missões Técnicas da Casa, pãra que- tudo não 
fique apenas numa decisão meramente regimen
tal e, como tal, empoeirada dentro do arquivo, 
creio que, ao lado disso, Como já se disse, a obri
gaçãd- de apurar o que está sendo denunciado, 
o _que_ se tornou notório, é rigorosamente algo 
que se inscreve no capítulo da legítima defesa 
da instituição e_ da sociedade, que não podem 
ficar absolutamente inertes ante à suspeita de pro-
cedimf?nlos que estão indp vigorosamente contra 
as su<)s expectativas. E mais, Sr. Presidente, é 
a legítima defesa desta Casa e da classe política, 
s~ -~ q~e __ p~~eiJlos, sõciologicainente, -conceituá
la como dasse, dos políticos em geral, que tão 
violentamente vêm sendo colocados no contextO 
de uma descrença crescente. Na medida em que 
deixarmos-passar em julgado situações dessa na
tureza, e falo em situações g_enéricas da Adminis
tração, COmo_ procedimentos inadequados, aéti
cos, irregulares! no SerViço Público a manipulação 
da verba pública, se não tomaimos providências, 
acabaremos sendo todos um pouco suspeitos 
também e seremos incluídos no rol da genera
lizaÇão acusatória, porque não haverá, então, a 
j~s~iç_~ _e a justeza da discriminação. _ _9.uem é 
quem? Quem fez o quê? Sr. Presidente, s_e não 
viermos a identificar - se houver - culpados, 
pãr~-pUili-Ios exemplarmente, estaremos come
tendo um delito, o de permitir que muitos inocen
tes sej'!f!.l. tfdos como culp?9os ~ lartçados_ no 
rof dos culpados, na mesma condição, pela falta 
de julgam~nto e _de_ apuração. 

Em qualquer circunstância, Sr. Presidente, é 
predso que se apure e se puna, porque há CulPa
dos. Ou é culpado quem está caluniando, por 
ter praticado a-calúnia, que é um crime, atribuindo 
a alguém tinl delito que não cometeu, e vamos 
sab_er· qUe-m calunia, vamos dar nomes aos bois 
e Van:!Os pedir para ele a exemplar punição, para 
que não se repita a leviandade, a insensatez e 
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a irresponsabilidade da acusação não compro
vada; ou, então, se a denúncia é verdadeira, como 
há fortes indícios, vamos.ave_riguar cjuem é o autçr 
do delito ou os autores dos delitos, e vamos sepa
rá-los do convivia da Administração Pública. E 
como homens públicos vamos dizer: aqueles co
meteram delitos, são corruptos, devem ser puni
dos, exemplarmente pun[dos; a cadeia, se for ne
cessário, porque em matéria de corrupção, Sr. 
Presidente sab~mos todos nós, nesse_ caso não 
há correligionários, não há nem compadres, co
mo se diz lá no Rio Grande do Sul, não há amigos; 
aí hâ a lei,-Para que se estabeleÇam patarriares 
·de tratamento de justiça É isto que me parece 
imperativo nesta hor~. imprescindível, porque, se 
tal não ocorrer, conseqüências danosas advirão 
para o processo democrático, com a onda de 
elevação da descrença a nível da s9ciedade; para 
os poderes constituidos, que passam a ver fraque
jar ~s suas instituições básicas e também subme
tidos a uma ima"gem que cada vez fica mais dene
grida; aos políticos em geral, pela sua omissão 
e, evidentemente, _ao Governo, poi'que um tipo 
de elucidação dessa natureza a ele presta o me
lhor .. dess_erviço, para que- séiiba bem, na verdade, 
quem lhe é solidário. Solidário não é quem se 
curya obedientemente a quaisquer ordens; solidá
rio e quem age com idoneidade e honestidade 
na estrutura da Administração Pública, em termos 
de ação governamental. Quem é idôneo e quem 
é honesto. 

O Sr. Poinpeu de Sousa- Permite V. Ex!' 
um aparte? 

O SR> CARLOS CIIIARa-U -Ouço V- Ex', 
nobre Senador Pompeu de Sousa. 

O Sr. Pompeu de Sousa- Nobre Senador, 
eu nem precisaria trazer aqui -o meu aPQio -à idéia _ 
de V. Ex!', de vez que, _ao tomar conhecimento 
del(l:,_ontem à tarde, pela reportagem do Jornal 
do Brasil, imedlatamente aderi à proposta de 
V. Ex" Não precisarei invocar os manes de Shakes~ 
peare com relação ao reino da Dinamarca, porque 
o reino do Brasil talvez esteja Com evidência maior 
da podridão, em muitos pontos, do que o pobre 
reino da Dinamarca, de que falava o nosso Sha~ 
kespeare. É preciso que nós assumamos o nosso 
papel, porque, Senador Carlos Chiarelli, como diz 
muito bem V. Ex?-, por mais que se possa alegar 
que esta Casa -não está dotada de meios_ para 
uma auditoria c6rri.pleta nas acusações _que se 
fazem, as acusações são tão públicas e notórias, 
há denunciantes e denunciados tão evidentes, 
com tartta: eloqüência e tanta publicidade, que, 
pareCe-me, o simples interrogatório talvez já nos 
dê uma abundante nesse para apuração das irre
gularidades apontadas. De qua1quer maneira,_ no
bre Líder Senador Carlos Cfliéirelli; devemos currl~ 
prir .o nosso papel, devemos fazer prevalecer a 
honestidade e, ao lado da honestidade, a própria 
Iegi~J!!idad~ do Poder Público,_ porque ·o Poder _ 
PóPlico só é _legítimo quando é honesto e quando 
é mereCedor do respeito da oPinião pública-:-Preci- -
sarnes zelar por este respeito, precisamos cumprir 
o nosso papel. Para isto fomos eleitos. É obriga- ; 
ção nossa e devemos satisfação ao povo brasi_- ' 
!eira. Com meios oU Sini-rTífiios, com a;s_sessoria 
ou sem assessoria, com auditoria ou sem audito
ria. devemos cumprir o nosso papel. 
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O Sr. VIrgílio Távora - Eminente Senador 
antes que V. Ex" dê resposta ao Senador Pompeu 
de Sousa. queremos deixar bem claro que somos 
a favor da providência de V. Ex", porque ·a aparte 
do eminente_ Senador deu a impressão do conR 
trário. 

O SR- CARLOS CHIARELU - Continuo 
navegando em águas cearense:s. 

O Sr. Pompeu de Sous._ -:--- De MaDeira ne
nhuma, Seriador Virgílio Táliórã. 

O SR. CARLOS CHIARELLl- Creio isto 
ficou claro. 

O Sr. Pompeu de Sousa- V. Ex- está sendo 
aparteado por um triângulo cearense._ 

O SR- CARLOS CHIARELU - Que não 
é o das_ Bermudas, naturalmente. 

Ouçó, a:gora, o aparte de V. Ex-, Senador Leo
,poido Perez. 

O Sr. Leopoldo Perez - V. Ex" diz que, em 
matéria de honradez e seriedade administrativa. 
não se deve observar c:orreligtonários e adversá
rios. Eu diria muito mats: em matéria de seriedade 
administrativa, seriedade na vida pública, gatuno 
não tem correligionário; Qaturio Tem comparsa, 
que são outros gatunos iguais a ele. t preciso· 
que o Poder Legislativo exerç:a o seu poder de 
fiscalização e que, de uma vez pai tOdas,- Se for 
o caso, entregue à exec:raç~o pública e à Justiça 
aqueles que corromperam, envergonharam e não 
dignificaram a vida pública_deste País. 

O SR. CARLOS CHIARELU - Agradeço 
a V. Ex" a manifestação, sobretudo por este aparte 
absolutamente elucidativo_ e_ de extrema pertinênw 
da. . _ .. . . 

Sr. Presidente, não há dúvida de que há no 
contexto alguém culpado, há, necessariamente, 
alguém culpado, e, em havendo alguém_ culpado, 
alguém há de ser e precisa ser punido. E é noss.a
tarefa, e não apenas só a nossa - mas res_erva
mos a nossa- como d_e o_u:trQ~_órgãos da Admi
nistração Pública, e espero que o façam cóm a 
mesm~ presteza e diligência, de identificar causas, 
conseqüências, responsabilidades, e a veracid~
de, e as dimensões e a abrangência desse procesw 
so, porque esse processo é notoriamente_ epidê-:: 
mico, se alastra, e o mau exemplo se multiplica, 
e acabamos vendo _a contaminação, extremamenw 
te contundente e prejudicial para o tecido social, 
desses paradigmas inadequados, irregulares e cri
minosos. É por isso que a punição exemplar é 
capaz de ser remédio pertinente não apenas para 
o ~so em pauta, este, aquele, ou aqueles, mas 
para as perspectivas da mu1tiplicação, que se torw 
na evidente quando se confunde iniaoheldade ge
radora de enriquecimento- llíclto com efidcácia 
administrativa; quando se_ confunde amoralidade 
com eficiência; e quando se entende, sobretudo, 
que_ passa a ser títu1o valorizado em curóci.Jio de 
integrante da atividade públtca o conjurito de mul
tiplicação patrimonial sem uma origem devida -
e adequadamente esclarecida. 

Nestas circunstâncias, Sr. Presidente; impõe-se 
a nec_essária medida, uma espécie de habeas 
corpus para o processo democrático, que se po
de contaminar dessa situação. Disso decorre o 
desagrado ·da s-ociedade, e não de_ outras _situa_
ções. 

w·eocupa-me -o quadro eeonômrco, com os ín
dLces inflacionários, com a· recesSão, com a dívida 
externa, _com o déficit público, enfim. com todos 
eS5eSfe"ilõm.-eriOS estrututai~ ou Conjunturais que 

_ inquietam a· socíedade. No entanto, tenho certeza 
de que, muito mais do que os indicadores econó
micos, são os valores morais e éticos que imPor~ 
tani, porque estes são permanentes. Se _iil.ex,is
tirem:, será cõrtbído ou erod.ido qualquer edifício 
democrático, qu-alqÚer estrutura institu<::ional, por 
nlais sériaS'que s'ejam. 

No m_omento em que nos encaminhamos para 
o Plenário da Assembléia- Nacional Constituinte; 
em -que vamos toffiar Um decisa6 CO!etivã de votar 
uma Carta Magna para ~ste País,_ que esperamos 
seJa _equil!l?rada e, por iss_o duradoUra, creio Que 
Já devemos chei;Jar certos de-qUe, na nossa ativi
daCie- conju-ntU.iãl, ç:umpri!llos rigoro-San'l~_!ite, dia 
a dia, com ·a tarefa de preservar os valores básicos 
dé_!_orga!"J~ção moral da soci~dade, porqu_e isso 

. n-OS-dará um paf.riinôniã maior, capaz de nos asse
gurar co_ndtções_de de<:idir com _1egi~imida~e. 
mã.IS do que cOm. leg-ã.lidade, e com ética, mais 
importante do que qualquer sabedoria. 

O Sr. Jram Saraiva- Permite V. EX" um apar
te? 

. O SR. CARLOS CHIARELU -Ouço V. Ex'. 
ilustre Senador Jram Saraiva: 

OSf. Iram Solraiva-Meu caro Senador Car-. 
los Chíãrelli, Shakespeare foi citado, e me reporto 
ã RUr Barbosa, porque é perti_nente cdm a fala 
d~ V. Ex" nes:ta tarde, com a qual ternos que con
c.on:l~. E Rui, já lá pelos idos de 1910, foi cristalino 
quando dizia que "Não se deve conhec:er _amigos 
ou inimi_g_os, em se tratando de um d.ireítO esma
g~ÇÍ9 pelo poder''. HÕj_e V, Ex!' defende muito bem 
esta cãSa, -quáfldo-eXige que ela m~sma tOme 
é!tltudes para resguardar a dignidade - que não 
sd sé ain.d~ e-1d..§:te- çlo que V. Ex" teria cq!OcadO 
coi'no cla-sse política, e eu diria, até, casta, porque 
há uma diferença, hoje, entre os segmentos so
ciaiS neSte -PaíS,-é i.jüe~ de repente, somos coloca
dos não como se estivéssemos na fndia entre 
os intocáveis, mas entre aqUeles realmente são 
os que detêm, -~egu!ldo ~lguns pensadores, os 
recursos. Muitos dizem até que somos marajás. 
Não é verdade, porque trabalhamos. EStamos--:;
indusive, numa Assembléia Nacional Cõilstituinte 
e tendo Senadores como ca:rlos Chiarem ·a moSw 
trar que esta_ Casa não está aqui a tecer loas ao -
Governo e, sobretudo, preoCupado com uma 
questãQfundamental. Já se pregou que a corrup
çácnem ·que-ser varrida deste País, e. de repente, 
V. Ek' coloca muito bem, um Ministro, arauto de 
seu MinistériO, aiz Saber da exiStêOçia de _corrup-_ 
"çã_o,· mas --que está coagido, que está esmagado 
pelo poder, Que o Senado, então, acolhendo as 
colocações de V. Ex~, fãÇO-COfno o Rui de 1910, 
na __ sua ~pressiv~ coloc:ação, a prevalência do 

_direito. Não podemos permitir, absolutamente, 
que fique o Ministro em situaÇão difícil, ou que 
S._ EX" -ti.ãõ.tenha condições de revelar a esta Pátria 
quem é que está cada vez mais sUn:upiando-ã. 
Apólo V. Ext Esta Casa fica enriquecida exata
mente no instante em que mais a Pátria necessi4'l 
de moral, de decência. E ã.éfui me reporto, inais
uma vez; ao pr6"prio Rui,· de que a crise existente 
no Br~sil não é social, não é política, não é econó
mica: é moral. 
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. O SR •. CARLOS CHIARELU ~.Agradeçoc 
a V. Ex- pelo aparte. 

Ao concluir este pronunciamento, Sr. Pres_idEm
te, com as escusas devidas aos avisos reiterados 
di! luz verrn.elh<;!, apenãs gostaiia de Ponderar que 
.nãO se faz aqui nenhum tipo de c-manifestàção 
que cohtenha uma conotação ideológica, já que 
este aspectO, esta temátiCa, esta matéria está aci
ma e além das fronteiras ideológicas ou doutri
nárias. Não se faz aqui, Sr. Presidente, nenhun1 
çhamamento de natureza partidária, porque creio 
que todos_os Partidos têm o_meSmo dever d~ 
ser zelosos para _guardar e fazer guardar a lei,. 
SObretUdO aõ~_e:X.erC~i}t~.iCia Açlministraçã.o Públi
ca, -ao:s- ql.le--Hdani ··c-om o dinheiro dos contri- _ 
buintes, como nó~, ·em parte; e mais ainda o Exe
cútivo. Não tein esta_ inovação, esie chamamento, 
"nérihun1 carátei'de OiioSição ao _Governo:- O inte
reSse e coffium qéte momento. E ·a interess~ 
dEi todos, ·e o intereSse da sOciedade -bra:sJ1eira, 
volto a- diZer,-ifltiffiamente iiQãdo _à- SalVãQUaraa 
dÔ processo derriõCrá.tico: Ou-t~mos a· pi-eValência 
dOs padrões éticos, da correção da defmição de 
responsabifldades, de apontar culpados ou pela 
calúnia ou pela corrupção, e puni-los, e fazer com 
que realmente os que têm sido cot_retos -e zelo_sos 
se separem dos outfo"s, como na separação histô
rica e bíbltc"a ·do jofo e dO tfígO, não trãtan,do í9Ual
mente os desíguaís, para não cometermos esse 
pecado terrível~ generalização, que absolve, tan
tas vezes, criminosos e condena, tantas veze§,Jno
centes. 

-E neste Sentido, sr. Pr_estdente_,_ __ que deixamOs 
deo coristiti.tiÇão de mais uma COrniss.ão Parla
mentar de fnqUéritO, dever e direito do Senado, 
creio eu, iniciativa_® tód,ps nPs e de todos os 
Partidos, no intuito de elucidar, de es.çlarecer, de 
apurar -e-de identificar responsabilidades, fazendo 
-Côni ciu'e-OS_ FeSpónSáveís; se autores de irregula
ridades ou de Crimes, -sejam apontados à Nação, 
pa~~--~e~_a.!i_a~éS -doS órgãoS e pOderes compe
tentes, sejam tomadas as medidas punitivas ade-
quadas. - --- - - _ 

_ Er~_o qu~ tinJ:laa dizer, Sr. Presidente. (Palmas.). 

OSR. PRESIDENTE (Fra~cis~~ RoUember9> 
..,.......Corrcedo a palavra ao nobre Senador .Mansueto 
de Lavor. - - - · 

0 SR. MANSàETO DE LAVOR (PMDB
PE. Pronunc!~ o seguinte di.sCurSo.) ~-Sr: Presi
dente, SrS. ·senadores: - - ~--- · 

O debate acerca da duração CfO mãndat.O do 
Presidente José Samey vem persistiildó, de mOdo 
ineVitáVel, há fficlíS- de urfi ano, por ·sobre .. teritas 
institucionais. Ultimamente, esse debate recru
deSceu,-tendo--em vista o movirileiltó-de assina
tUiãS-em -teimo de urriã ei'neriâa--_Que restabelece 
a fl)@ção desSe mandato em 5 ãriOS~ãõ-Cófifrário 
da 9-ec:isão da C6rriís_Sáo-de Sístematização. EsSa 
questão do Mandato do atual Presidente, Precisa, 
o mais rápiClo pOSsível; de uma dtefmiçãa que ve
nha trahqúiliz-ar o Poder Constituinte e_ o País. , 

~- em n9rne_ da norinalização dã Vida do Pals 
que nóS;-constiiuintiS, devemos apressar uma 
resposta definitiva Para essa-queStãO. Não creio 
que seja_ pç,m para ,O País à dUraçãÕ, até o fi[uif 
da Assenlhléia-Nacional ConstitUinte_; àessa pen
dência, que por Siijãl é s_ecundária, adjetiva, ligaâa 
à co[ijuntUra, em· fãce doS_ femas lriStituciónais _
da maior relevânda, inclusive um que foi objeto, 
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aqut, na tribuna do Sena_do, de um discurso ma
gistral, na semana passada, do Se11ador Afonso-
Arinos, "D Sistema deGbvenlo". -

Todos esses assuntos institucionais como a or
ganização dos poderes, o sistema fina"iié'e_iro, o 
sistema tnbutário, e até-_um que nos toca bem 
de_ perto - as prerrogativas do Congresso .
ficam relegados à posição secundária, porque tu
do gira em tomo da duração do mandato do 
Presidente_ José Samey, dentr_o __ e fora da Cons
tituinte. 

Até a crise econômico-fmanceira, a díVIda exter
na, a dívida interna, o arro:cho salarial, a inflação, 
há ameaça, mais uma vez,_ de recessão. Todos 
esses problemas que aflfgerií o povo como que 
se _ofuscam diante da discussão em tomo da ftxa
ção do mandato do Presidente José Samey. Eri~ 
tão, se essa matéria não for logo vencida, o Pais 
fica em suspense, não cai na realidade. E a AS~ · 
sembléia Nacional Constituinte não terá condi.: 
ções ideais para levar a termo a sua tarefa gran:. 
diosa, de oferecer ao País uma nova Constituição. 

Há cerca de um ano, o Presidente José Samey 
reclamava da faha de.definição sobre esse assun~ 
to. Sem um mandato com· duiação certa, S. EX' 
consfderavaKse um Presidente provisório, isto é, 
sem condições efetivas de governar. É verdade, 
a defiriíÇão do tempo de um mandato eletivo tem 
relação estreita com sua estabilidade, com o 
equacionamento de metas administrátiVaS,-e, 
prindpalmente, com as forças políticas, cujos su~ 
portes são indispensáveis ao exerdcio .. deste mes
mo mandato. · 

O Presidente tinha razão. quando redamava que 
era preciso definir a questão do se':! man~ato_. 
E defmic logo. 

Mas infelizmente quando o PMDB convoco.u 
a sua bancada na Constituinte para discutir e tO
mar uma definição .e Oferecê-la à Assembléia Na~ 
cional Constituinte, o Presidente da República, inSK 
pirado não sei em que forças, antecipo~·.Sf7. ao 
Partido .e. a Constituinte e auto fiXOU o seu mandato 
em 5 anos. Em pelo menos duas ocasiões anterio
res, o mesmo Presidente José Samey havia reco
nhecido que a atribuição de fJXaçã"o do seu man
dato cabia especificamente à Asserribléia NaCio
nal Constlh.iinte. 

Se é justo. que o Presidente da RepúblicáéjUeír"a 
uma definição sobre o seu mandato porque pre· 
dsa de condições para organizar o seu Governo 
e para fazer um cronograma das suas metas .e 
tarefas adminfstrativas, não é justo surrupiar uma 
atribuição da ANC e decretar imperialmente um 
"fico" perante o repúdio popular. 

Essa querela ao mandato, que ocupou todo 
o ano de 1987, vai ocupando espaços em 1988 
de modo.complicador, contraditório. Para o Presi
dente. e o _seu "staff' a questãcu~stá resolvida 
com a Emenda do DeputadO Matheus lesen. Em 
seu último programa: "Conversa ao Pé do RádiO," 
o Presid.ente considerou que a Assembléia Nacio
nal Constituinte já havia definido o seu mandato, 
por um prazo de 5 anos conforme determina a 
Emenda. 

Baseado na praxe de que. "assinatura não é 
voto" o Presidente Ulysses Guimarães acha que 
a questão não está resolvida. E não está mesmo. 
Teremos ainda muitos dias e até meses de perple
xidade. Creio que será uma medida patriótica en
cerrar esse. debate. Se houver possibilidade Regi
mental, devemos antecipar essa defmição. Vamos 

testar cOm o Voto o qUe realmente os Consti
tui!lte_s_ querem sobre o -~pdato do J?residente 
José Samey. E e~xistem !fês tendências: a primeira, 
hoje minoritária, a dos que consideram i_!:lt~cável 
a atual Cõnstituiçãó, énquãnto estiver em vigor. 
Sendõ-assim o mandãtõ do. Presidente José Sar~ 
ney teria que ser de § anos. . 

É yerdade que o número dos fiéis seguidores 
da Constituição do Riacho Fundo, que concedeu 
seis anos de. mandato ao Presidente da República, 
toma-se cada vez mais Cscas.so. Nem mesmo o 
Presidente se declara a favor dos seis anos. O 
campo da disputa está entre os que defendem 
5 anoS -:-.qUe é a posição oficial, e aqueles que 
estão. pleiteando o mandato de 4 anos para o 
atual..Presidente e que são .. c.onsiderados como 
radicafs e antigovernistas. Creio que é preciso 
aprofundar um pouco mais ess.a questão. Não 
se pode relacionar a duração do mandato com 
uma popularidade ou impopularidade do Presi
cteot~ •. E.x~délde que as pesquisas indicam uma 
grande impopularidade do Presidente José Sar
ney, com índice de desaprovação, por volta de 
76% .. Nem .o Presiden~ João Figueiredo chegou 
a tal índice de rejeição por parte do público. Sua 
impopularidade máxima foi de 56%. Mas não- é 
o índice extratosférico de lmpopularidade do Pre
sidente José Sarney que vai justificar a diminuição 
do seu mandato. Tivesse. Sua Excelência um 
mandato normal: com prazo ftio, jamais se pOde
ria alegar esse índice altissimo e lamentável de 
impopularidade, par~ incurtar ~ seu mandato.. _J:, _ 
claro que a tese dos que defedem 4 anos ou 
menos para o mandato do Presidente José Samey 
também não pode basear-se na instabilidade .e-co
nõl:rlic.o~fmanceira do PaíS, porque assim os Esta
dos q.e_vériam fazer eleições de mês. a mê!;;;.os 
mundpios deveriam eleger seus prefeitos a c.ada 
semana, porque tanto Estados como Municípios 
ainda estão em situaçãa. econômica-fiilanceira 
pior. que a União. O argumento~chav~ não pode 
ser-este.__ -

E. muito. menos pode a norma jurídico-consti
tudonal elaborada pelos Constituintes do Riacho 
Fundo. Çreio que a questão deve centrar-se nesse 
ponto: O mandato do Presidente José Samey não 
é-~-mandato. tamp_ão mas também. não é um 
rriandato normal, com prazo fixo. Trata-se de um 
mand~o de. transição gerado mediante um gran
de ã.cord_q ~de forças.Qolíticas chamado .de "Afian
Ça Democrática". Esse mandato foi concedido 
via Colégio Eleitoral para execução de uma tarefa 
específica:. complementar a transição e consolidar 
a democracia. Esgotada. esta tarefa cessa a sua 
ralã_o de ser. O que legitima o mandato do Presi
dente.José Samey não pode ser as grandes obras 
administrativas, tais como o projeto padre. Cícero, 
a FerroVia Norte~Sul, nem a propaganda em tomo 
dessas obras. N.enhuma obra de Governo, por 
mWs íinportante que seja, justifica a posição do 
Presidente quando decretou. "Eu fico 5 anos". 
É preciso, nesse momento. considerar o tempo 
do mandato do Presidente José Sarney como um 
estreitamento relacionado com a tc:lrefa que lhe 
foi atribuída de. realizar a transição e consolidar 
a democracia. Diga-se que_ o Governo vinha de
.se.rTipenfiando bem essa tarefa. Faça-se justiça 
a e~~ GõVe.TIO: Avançamos muito em termos 
políticos e em liberdades democráticas. Basta ci
tar a ampla liberdade partidária, com a legalização 
dos partidos que atuavam na clandestinidade. A 
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liberdade de imprensa, a QUaSe.ãboliç-ão da-cen
sura e o alongamentO dos _!llq0met_i~ _sindicais 
e_.trabalhistas._ 

O Governo José Samey tem todos esses méri· 
tos. Mas não é tudo. Falta o coroamento que 
é a eleíção direta para Presidente. Esse débito 
para com o povo brasileiro tem que ser resgatado 
o mais rápido possível. E isto quer dizer logo após 
a Constituinte.. A protelação da eleição paca reali
zar obras administrativas não se justifica .. Por tr~s 
disso .está o interesse de. Pessoas sem votos e 
de niiniStros derrotados pelas umas de permane
cerem mais tempo no poder. A transição demo
crática se encerra com dois acontecimentos que, 
esperamos, ocorram dentro do espaço de tempo 
mais;. breve. possível e a promulgação da nova 
Constituição e a convocação e realiZação da elei
ção direta para a presidência da RepJiblica. 

Com objetivo de reladõr'lar esseS. dois aconteci
mentos complementares da transição, ofere-ci 
emenda ao plenário da Assembléia Nacional 
ConstitUinte, propondo que no mesmo dia e na 
mesma solenidade da promulga_ção da _nova 
Constituição brasileirã houvesse também a con· 
vocação da eleição para presidente da Repúblic~. 

O Sr. Leopoldo Perez -Permite V. ~ um 
áparte? 

O SR. MANSCIETO DE LAVOR- Conce
do-lhe o aparte, eminente. Senador. 

O Sr. Leopoldo Perez - Nobre Senador 
Mansuetode Lavor, concordo em gênero,·número 
e grau" com grande parte. do discurso de V. Ex" 

O SR. MANSCIETO DE LAVOR- Espero 
que concorde com a emenda que vou comentar 
aqui. 

O Sr .. L.~opoldo Perez - Provavelmente. 
Aguarde o fmal de meu aparte. Pelo que entendo, 
V. Ex" entende - e com muita razão - que a 
missão do Governo Tancredo-Saméy é pieSidir 
a Nação durante a fase de transição democrática 
e, concluída essa fase, esgotar~se-á a missão des-
te Governo... · ·-:: - · -· · 

O SR. MANSCIETO DE LAVOR - Perfeito. 

O Sr. Leopoldo Perez- ... e o povo deverá 
-e deverá realmente - ser convocado, ser cha-
mado a eleger um novo Presidente da República. 
Neste particular, estamos plenamente de acordo 
- Também sabe V. EX' ....:.... homem cuja cultura 
respeito e cuja seriedade proclamo e reconheço, 
além de minha estima pessoal- .•.. 

O SR. MANSCIETO DE LAVOR - Muito 
obrigado. É mútua. 

0_8.::. Leopoldo Perez- ... sabe V. Ex' Que 
a Constituição ou a redemocratizaçaõ n.ão se e!f
gotará com a simples promulgação da Carta Mag
na nacional, até porque a grande tarefa do Con
gresso Nacional, esta, sim, ·começará após a pro
mulgação da Carta Magna, porque uma-consti
tui_ção não é auto-aplicável, a sua aplicabilidade 
nasce, exatamente, da legislação complementar. 
Pergunto a V . .Ex': como. reunir este Congresso, 
como dar número nesta Casã e na Câmara dos 
Deputados, no bojo, em meio a wn tufão de uma 
campanha presidencial? Então, a tese que defen
do, que não é em favor do Sr. José Sã.mey, primei
ro, é a tese de mandato de dnco anos para todos 
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os Presidentes da República e, em segundo lugar, 
que se convoquem eleições presideitciais univer
sais e diretas, e não parlamentaristas, porque é 
um engodo eleger-se um Presidente com 50 mi
lhões de votos para retirar-lhe o poder e entregar 
o poder ao Parlamento. Defendo a tese de que 
tão lago este Congresso __ conclua - ai, sjm -
a suamissão de votar a legislação complementar 
e tomar aplicável a Constituição Federal, convo
quem-se eleições presidenciais diretas. 

OSR.MAI'ISOETODELAVOR-SeoCõn' 
gresso precisar de três ou quatro anos para votar 
essas leis ordinárias, a eleição será depois, nobre 
Senador? -

O Sr. Leopoldo Perez - Ai há o mandato 
restrito já ftxado em 5 anOS. Neste caso é_ diferente 
e não se poderia prorrogar o mandatO do Senhor_ 
José Samey. -

O SR. MAI'ISOETO DE LAVOR - Nobre 
.Senador, creio que o argumento de V. EX, que 
é muito pertinente, reforça a proposta c:ontida na 
minha emenda. Nossa tarefa de Constituintes ter
mina com a promulgação da Constituição. Mas 
nosso mandato de legisladores ordinários vai en
sejar-nos intenso trabalho de adaptação das leis 
à nossa Constituição. Só que isso"-ilãO teiri ã ver 
com a eleição do Presidente. POdemos conciliar 
nosso trabalho no Congresso com nossa partici
pação na campanha. E é por isso que a minha 
emenda prevê um tempo curto de campanha e 
preparação da eleição para logo ficarmos livres 
para o _exercício pleno de nosso mandato. 

O Sr. Leopoldo Perez- Estou de pleno acor-
do com V. EX' -

O SR. MAI'ISOETO DE LAVOR - Porque, 
senão, vamos ter tumulto até, inclusive, o Governo 
parado. Então, é precisei antecipar a eleição e 
abreviar a campanha eleitoral. 

Então, pediria a V. EX", como aos nobres pares, 
que ouvissem qual é a proposta que façó nesta 
emenda que já apresentei dentro do tempo hábil 
à' Secretaria da Mesa da Assembléia Nacional 
Constituinte. · · 

Imagino, nobre Senador, que no momento so
lene da promulgação da nova Constituição haja 
também a solene convocação da eleição presi
dencial. O texto da Emenda prevê expressamente: 

Art 1 ~ Na sessão solene de promulga
ção desta COnstituição, haverá o compro
misso do Presidente da República e do Presi~ 
dente do Supremo Tribunal Federal, na for
ma estabelecida no artigo 92, e a convocação 
da eleição para Presidente da República, a 
realizar-se no 459 dia subseqüente. 

Sei que V. Ex~ vai discordar do prazo, nobre 
Senador, de 459 dia subseqüente. Podem dizer 
que é_ tumulto, que é tempo curto demais, que 
é um excesso, que é uma posição de "xiita"; então 
pediria a V. EX que ouvisse_ a minha justificação 
a essa proposta. E que, conforme já disse, a transi
ção democrática será garantida na medida em 
que possa ser abreviada, sem queimar etapas, 
chegando ao seu término depois de _conseguir 
seus dois_ últimos objetivos:_ a promulgação da 
nova Carta Constitucional e, logo após, a eleição 
direta para Presidente da República. Com efeito, 
a dw-ação do mandato de transição do Presidente 
José Samey será fixado pelo Poder Constituinte, 

em consonância com a necessidade de encurta
mento da transição e de ingresso na plena norma
lidade democrática, sob ª égide da nova Consti
tuição brasileira. _O_ prazo: que proponho, de 45 
dias após a promulgaçãO, que não sei quando 
é, vai depender do tempo da promulgação da 
Constituição. Poder-s~ia dizer. "Você está que
rendo ele_ição em abril"! E se a -constituição não 
{Qr promulgada daqui para abril! Alguns dizem 
que pode ser até em outubro espero que não; 
vamos trab~lhar, vamoS: fazer o possível para abre
viar os trabalhos da Constituinte, sem prejudicar 
orno_ também vamos fazer o possível para abieviar 
a transição sem prejudicar a s;ua __ essência. E a 
essência da transição será a ~refa atribuída ao 
Governo Tãncredo/Samey de consolidar a demo
cracia._ O prazo_ de 45 dias para preparação da 
el~ição presic!-encial não dev:e ser considerado ex
cessivamente _curto, basta ver que o_ art. 94 do 
Projeto - é creio que não vai ser alterado -
prevê prazo idêntico o Oe 45_ diª-5, no caso de 
vacân_cia. A vacânciª< é um fato imprevisto. Agora 
não, o povo espera a eleição que poderá ocorrer 
tranqüilamente com uma preparação de 45 dias. 

_É preciso lembrar a eleição do Presidente Euri
co~Gaspar Outra. 
- A ditadura de Getú~o Vargas caiu em_ 29 de 

outubro de 1945. A eleição que levou Dutra ao 
poder foi realizada no día 2 de dezembro. Portanto,
um prazo muito menor do que 45 dias. 

Naquela época, não havia cadeias nacionais, 
não havia o guia eleitoral eietrônico.- Por canse~ 
guinte, nós podemos preparar e realizar eleições 
em 45 .dias. 

O Sr. Leopoldo Perez- Permite V. EX outro 
aparte? --

0 SR. MAI'ISOETO DE LAVOR - V. Ex' tem o -ãparte. -- --
O Sr. Leopoldo Perez- Gostaria de fazer 

apenas uma obsenraçâo. As candidaturas do Bri
gadeiro Eduardo Gomes, do deneral Eurico Gas
par Outra e do candidato do Partido Comunista, 
o Eng~!"lheiro ledo _Fiúza, já ~vam pré-lançadas 
e êm franca campanha desde junho do mesmo
ano. 

O SR. MAI'ISOETO DE LAVOR -Temos 
candidatos há mais de quatro anos também. Há 
quantos anos o Sr. leonel Brizola é candidato? 
e olha que não vou votar em Leonel Brizola, estou 
apenas dizendo que este argumento não vale. 

O-Sr. Leopoldo Perez - Na proposta de 
V. Ex!' há uma coisa extraordinária apenas 

0-Sr.Iram Saraiva- Temós candidatos- do 
PMDB. 

O SR. MAI'ISOETO DE LAVOR- Claro! 
Tem os cin"co candidatos do PMDB. Há excesso 
de candidaturas! 

O Sr. Leopoldo Perez - Não, não. No caso 
da proposta de S. EX', teremos um s6 candidato, 
que é o nosso ilustre Presidente Ulysses Guima
rães, porque todos os outros estarão constitucio
nalmente impedidos, os Governadores e os Minis
tros de Estado, inclusive o candidato do Partido 
do nobre Uder Carlos Chiarem. 

OSR. MAI'ISOETO DE LAVOR- Quarenta 
e c:inco dias, nobre Senador, não é um prazo 
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curto em excesso, é um prazo suficiente para se 
realizar eleiçõeS. O Presidente José Sarô.ey~ na
quele ato solene que preVejo com a-atenção de 
todo o Pais, após a promulgação da Const1tui~_o. 
após seu juramento à nova CóOStituição, Júrita
mente com o· Presidente do SUpremo Tribunal 
Federal, convocará a eleição para o seu sucessor 
a realizar~se 45 diaS depõis. Vai ser a sua cOnsa
gração ·como Presidente que curiipriu sua tarefa 
histórica. " - - - - --

Peço- o-aj)Ofo dos nobres co!egas SenacJOres 
para a minha Emenda, porque achÕ que ela con
tribuirá para a transição democrática. E Lima conM 
tribulção-que ofereço- ao govemq- ao- PreSidente 
José Samey. CreiO, ·ate,· Que -o-l're:Siaente JoSé 
Samey _dando esse presente ao povo- se recon
ciliará com ele. Creio ·qüe estou oferecendo_Uma 
contribuição ao Presidente José Sarney. Ele pre
cisa sair engrandecido dã pãlêrriicii -em -to-mõ" da 
duração do seu mandato. E o conseguirá se for 
obediente, não aos s_eus Ministros e CoriSültor€5, 
mas à vontade do povo. Acho que a questão _que 
agora se põe não é tanto a duração mas_a utiliza
ção do mandato. Para que serve continuar gover~ 
nando fora· âii transição -Ou_ coiltra ela? SerVe para 
algUns projetas políticos individuais e para satis
fazer os irite-iesses dos _áulicos. Mas_ não serve 
à democracia._E;ssa é a causa dos desencontrOs 
e até dos atritos entre o Presidente e o povo. 
Entre o Presidente e os Partidos que .querem a 
democracia. Eu lai'nento que o Presidente não 
tenh~ mais condições de apresentar-se ao povo 
sero.o _aparato de segurança dos ditadores. Como 
as coisas andani terá (Jue preparar_ um Bunker 
em Brasília o_u de andar nas ruas dentro de_ um 
Urutu. O Presidente Samey não merece isso, r~o
pela qual ofereço essa contribuição a Sua Exce
lência, ao seu Qovemo, ao País e à Ass_embléia 
Nacional Constituinte. E peço o apoio dos nobres 
Senadores para que votem favoravelmente a essa 
minha emenda, que fixa em 45 dias a eleição 
para Presidente da República, tão logo seja pro
mulgada a nova Constituição brasileira. 

MUitO- ObriQado. (Multo bem!) -

O SR. PRESIDENTE (Francisco Rollemberg) 
-Concedo a palavra ao nobre Senador Pompeu 
de Sousa. 

O SR. POMPEU DE SOCISA (PMDB- DF. 
Pronuncia o seguinte discurso.) -Si". Presidente, 
Srs. Senadores: 

Eu até pensara em desistir da -palavra, para 
colaborar com V. Ex' e com a Casa na apreciação 
da Ordem do Dia. Abstive-me de apartear o dis
curso do nobre Senador Mansueto de Lavo_r, até 
para colaborar também neste sentido, mesmo -. 
porque quero, ao iniCiar esta minha intervenção, 
dizer que estou inteiramente de acordo, na subs
tância, com a emenda que s~ Ex' apresenta, de 
vez_ que sou autor de uma emenda, não precisa
mente nos mesmos-- termos, mas urilã emenda 
em que advogo a eleição para Presidente da RepúM 
blica,Jogo após a conclusão "do período transitório 
de governo- pelo qual estamos passando. E la
mento não ter trazido a justificação dessa emenda, 
porque sustento que a mesma resulta de um imM 
perativo de honradez. Quando wn homem púb~M 
co ou um segmento da vida pública assume pe
rante o pOvo um compromisso, s6 há duas hipó
teses alternativas: ou cumpre esse compromisso 
ou se desmoraliza. E. deSmoralizando!se. desmo: 
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raliza todos os homens públicos e a vida pública· 
em geral. . _ .-

0 mandato do Pres.idente José Samey não está 
ftxado pela Constituição, de vez que nasceu direta
mente da campanha das Diretas~já, nas ruas e 
nas praças deste País; campanha que foi, real
mente, o maior, mais empolgante e quase que 
unânime movimento de opinião que assistimos 
na História do Brnsil. E esse mandato não podia 
ficar condicionado a .um artifido, a uma tramóia, 
a uma trapaça, a um trambique da ditadura, que 
foi o Colégio Eleitoral, criadO para eternizar a su
cessão interminável dos generais que se esco~ 
lhiam reciprocamente para o exercido de supos
tos rilandatos. Então, _o Colégio Eleitoral foi ape
nas um artificio, e vencer o COlégio Eleitoral, atra
vés de um contratrambique, foi outro artificio. E, 
por_ isso, esse mandato é nascido da legitimidade 
popular. E acho que é um imperativo de honradez 
cumprir a vontade do povo e _cumprir o compro
misso com o povo. 

Dizia eu, na justificação de minha eriíenda, que 
estou convencido de que o maior interessado nis-
so deve ser o próprio Presidente J_osé Samey, 
porque, sendo um imperat;yo de honradez, estou 
convencido de que a honra de Sua Excelência 
lhe impõe essa atitude. De forma que concordo 
com V. Ex" Quanto à fixação de 45 dias, ~ dias, 
120 dias - isso fica ao sabor das circunstâncias 
- ou então podemos fixar no próprio periodo 
eleitora] previsto para a eleição de prefeitos, em 
novembro. 

Sobre este assunto, na verdade há um compro
misso com ·o povo que se reflete, inclusive, numa 
das emendas populares que foram apresentadas 
à Assembléia Nacional CoriStitulnte. Lembro-me, 
Sr. Senador Mansueto de Lavor, Sr. Presidente 
e Srs. Senadores, que foram apresentadas 112 
emendas populares, que, no total, obtiveram assiw 
naturas de 1 o milhões e_ 700 mu eleitores, fato 
sem precedente em qualquer época: Realniente, 
o PÇNo está tão mobilizado, tão empenhado na 
restauração da democracia neste Pais, que _1 O 
milhões e 700 mil DrasneliOs, -eleitores. assinacam 
as emendas populares. E o nosso compromisso, · 
como Constituintes, é dar conseqUência a essas 
emendas populares. . _ ·-. ~- __ 

De forma, Sr. Presidente e Srs. Senadores, que 
requeri um levantamento..das emendas populares 
e vou-me empenhar pela aprovação da emenda 
popular que estabelece eleições diretas tão cedo 
termine, vamos dizer, o mandato indefinido da 
transição. Aliás, as emendas populares, na verda
de." foram 112, e 83.obtiveram o quorum mínimo 
necessário de mais de 30 mil assinaturas, inclu
sive _a emenda de que falel; e as demais 29 foram 
subs~tas por Constituintes, inclusive por mim. 

Não era este__a assunto que me trazia hoje à 
tribuna, e sim um assunto menor - menor, Va
mos diz.er, para a magnitude dess_e problema, que 
é o das instituiçóes_democráticas do País; mas 
não é menor para o interesse do povo do Distrito 
Federal, que represento _aqui neste Senado. O 
Governo do Distrito Federal, segundo estou infor
mado, está aguardando apenas que se comple
tem 30 dias- e parece que se completam quarta
feira, depois de amanhã- do _último- aumento 
no preço dos ônibus para aumentá-lo novamente. 
Isso constitui realmente uma acinte à miséria da 
população das nossas cidades-satélites. Na verda
de, o GOYerno quer até atropelar os prazos e só 

não decretou o novo- aumento porque não se 
completaram -os 30 dias; mas está pretendendo 
fazê-lo depois de amanhã. Aliás, já preparou isso 
através de anúncio na televisão, em que se exibe 
a bela face de wna bela moça,. com um rosto 
muito requintado, muito bem maquiado, muito 
bem penteada, uma moça sem dúvida muito bo· 
nita, muito atraente, com ar daquilo que o povo 
costuma chamar de "dondoca soçaite", dizendo 
que, se houver o aumento, vai ser pequenino, 
e que, além do mais, para resolver esse problema. 
existe o vale-transporte; como se este vale aten· 
desse a toda população- das cidades-satélites. Na 
uma atitude de inqualificável desprezo pela misé~ 
ria dos miseráveis. _ 

Trago aqui, Sr. Presidente, Srs. Setfadores, pe
qUenos 'dados estatísticos que mostram o des· 
compasso do custo de vida em Brasma, em 1987, 
e a elevaç:Jo do preço do transporte coletivo que, 
em matéria de estatística está entre os que mais 
sóbeni neste País. 

Em outubro, a elevação do custo de vida foi 
de 10,5%, e a elevaçao do preço do transporte 
foi de 16,0%; ém novembro, a elevação do custo 
de vida _foi de 14,9%, e a elevação do preço do 
transporte coletivo foi de 21,4%; em dezembro, 
a elevação do custo de vida foí de 13,3%, enquari:
to a elevação do custo do transporte coletivo foi 
de 43,2%. Acumulada, portanto, nos três meses, 
de outubro a_ dezembro, a elevação geral do custo 
de vida foi de _43,8%, eiiquanto a elevaçao do 
custo q.o_ transporte _çoletivo foi de_l01,6%. No 
acl.,lffiuladq do_ano de 1987, Sr. Presidente e Srs. 
Senadores, a _elevação _do custo de vida para a 
população de Brasí1ia foi de 369,3%, enquanto 
a elevação do custo do transporte coletivo foi de 
776,5%. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, isto constitui, 
realmente, algo que transcende os limites da de
sum_anLdade para com as populações do Distrito 
Federal. soPretudo as mais miseráveis, mais mise
rabilizadas pela injustiça social que campeia neste 
Pais. Tratar o povo-d~ssa maneira, enriquecendo 
as empresas transportadoras e miserabilizando 
ainda mais a vida dos miseráveis, é algo que não 
merece .Ser qualificado. Espero que, como toda 
moça bonita que se ponha na televisão, o Governo 
do Distrito Federal nào cometa mais este- já 
nem digo desfavor- atentado ao direito das po
pulações das cidades-satélites desta Capital. 

Sr. Presidente, devo _acrescentar _que esses da
dos estatísticos não são meus e não são pouco 
merecedores da confiança governamental, de vez 
que foram fornecidos pela Codeplan - Compa
nhia de Desenvolvimento do Planalto Central, pOr
tanto, órgão do próprio Governo do Distrito F e. 
dera!. 

Era isto O que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Mui
to bem!) 

O SR. PRESIDENTE (FranciscO Rollemberg) 
- Concedo a palavra ao nobre Senãdor lrapuan 
Costa Júnior. 

O SR: IRÀPUAN COSTAJÚNIOR (PMDB 
- GO. Pronuhêía o-següínte discurso. Sem revi
são do orador.) -Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

P_esejo, com a permissão de V. Ex"', deixar re
gisfrado nos Anais deSta casa -o -pes'ar que todos 
devemos sentir pelo falecimento -ocorrido trasan
teoJ?~ei'!'J-40 g_r~ndt;~p~trício Clodomlr Vianna 
Mg_qgLçomo ta_mbém o reconhecimento _do seu 
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grande talento pelo rico legado que ele deixou 
a nós brasileiros para melhor compreensão da 
nossa nacionalidade. Dele somos- todos devedo
res. 

Se grande romancista ComO em "Um Rio Imita 
o Reno", não deixou de trazer no romance a men
sagem de demolição do preconceito; da elevação 
do ser humano por si mesmo e por suas conquis
tas, liVFe de_errôneas crenças de superioridade 
ou de inferiOridade racial, demolidor de precon
ceitos, sociólogo, etnólogo-; -geógrafo e historia
dor, tudo isso foi em "Bandeirantes e Pioneiros'". 
Foi mais, um vulto à altura dos maiores das nos-
sas letras; à altura do próprio Euclides da Cunha 
no compreender a nossa cultura, a nossa forma
ção, as nossas deficiêndàs e as nOssas vantagens. 

Uvrou-nos em traçando o paralelo entre nosso 
desenvolvimento e o dos Estados Unidos da Amé
rica do Norte, da balela da raça. Dissecou a nossa 
formaÇão económica em a comparando com a 
dos americanos-do-norte, mostrando que as dife
renças não se prendiam a outros motivos senão 
aos climáticos, potamográficos, orõgráficos, reli
gios-os e culturais. 

Produziu obra de conhecimento obrigatório pa
ra todo o brasileiro que queria compreender a 
sua terra e o seu povo, uma obra que realça' o 
seu próprio trabalho, que foi grande, de diplomata 
brasileiro competente e patriota, por cerca de uma 
década como Embaixador do Brasil na ONU. Foi 
grande, no _que fez pela brasilidade. Homenagea
mÇI-lo com respeito e admiração. 

O SR. PRESIDENTE (Frail.cisco Rollem6éig) 
-A Presidência recebeu do Dr. Aureliano Chaves, 
Ministro de Estado das Minas e Energia, telegrama 
contendo "o inteiro teor ·de mensagem dirigida 
ao Senhor Presidente da República, informando 
a possibilídade de suspender-se, a partir de 18 
do corrente mês, o racionamento de energia elé· 
trica no Nordeste, iniciado em março-de 1987. 

É_ o .seguinte o telegrama recebido pela 
Pr~sidência. 

Cumprimentando V. Ex~, retransmito-lhe o intei· 
ro teor da mensagem dirigida. ao Excelentíssimo 
Senhor Presidente da República, referente à possi
bilidade de supender-se o racionamento de ener
gia no Nordeste. "Excelentíssimo Senhor Doutor 
José Samey, digntssimo Presidente da República, 
tenho_ a honra em derigir-me a Vossa Exceféncia 
para informar que os estudo_s desenvolvidos no 
âmbito deste Ministério e que serâo apresentados 
na reunião do comitê coordenador de operação 
Norte -Nordeste- CCOR, dla-fL---1-88, iil.dicam 
a possibilidade de se encerr_ar, a p9rtir do dia 
18-1-88, o r8dOnarTienio de energia elétrica ini
ciado naquela região em março de 1987... Os re
sultados obtidos junto aos consumidores, o anda
mento das obras previstas no programa de emer
gência (Decreto n~ 94.688_, de27-7-87) e a melho
ria das condições hidrológicas no rio São Fran
cisco,_ foram os- fatores que propiciaram condi
ções para errcetrar õ meriCionaâo ràcionafnel1t6. 
Nesta data, estamos-comun.icando o fato aos Go
vernadores daquela região. Ao agradecer pt"'lo 
apolo e a colaboração prestada durante o raciona
mento, reafirmo a V. Ex• a expressão do meu 
mais profundo respeito:'~ - -- --- -- -·---

Antonio Aureliano Chaves de Mendonça - Miw 
nistro das Minas e Energia. -
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O SR. PRESIDENTE (Francisco Rõllemberg) 
-A Presidência recebeu a Mensa;aem _no 3Q, de 
1988 (n" 25/88, na origem), pela qual o Senhor 
Presidente da República, nos termos do item Vf 
do art. 42 da Constituição e_ de acordo com o 
art. 2~ da Resolução n" 93!76, dõ Senado F'ederal,
solicita autorização para que a Prefeitura MUni
cipal de Alvinópolis (MO) possa contratar operà.;
ção -de _crédito para os fins que especifica. 

Nos termos da Resoluçãon" 1, de 1987, -a Presi
dência designará, oportunamente, o relator da 
matéria. 

O SR. PRESIDENTE (Francisco Rollemberg) 
- A Presid~ncia recebeu -a_s_ Mensagens n"' 31 
e 32, de 1988 (n"' 26 e 27/88, na origem), pelas 
quais o Senhor Presidente da República, nos ter
mos do item vr do art. 42 da Constituiçãq e de 
acordo com o _art. ~f da Resolução_ n~ 93n6, do 
Senado Federal, solicita autorização para que _o _ 
Governo do Estado do Acre possa contratar ope
rações_ de crédito para os fins que especifica. 

Nos termos da Resolução n~ 1, de 1987, a Presi
dência designará, oportunam~nte, o relator das 
matérias. 

O SR, PRESIDENTE (Frandsco Rollemberg) 
-Está finda a Hora do Expediente. 

Passa-se à 

ORDEM DO DIA 
Presentes_30..Srs. Senadores. Não há quorum 
para votação. Em conseqüência, os itens nos 1 
a 3, da pauta, ficam adiados para a próxima ses-
são. · 

São os seguintes os itens adiados: 

1 

Votação, em turno único, do Projeto- de 
Lei da Câmara no 99, de 1986 (flo 5.289/85, 
na Casa de origem), que regula a profissão 
de Supervisor Educacíohal e determil-ta ou· 
tras providências, tendo 

PARECER, pro-ferido- em PleiláriO~-favorá
vel, com emenda que apresenta. 

2 

Votação, em turno único, do Projeto de 
Lei da Ornara n" 55, de 1987 (n" 178/87, 
na Casa de origem}, de iniciativa do S"enhor 
Presidente da República, que autoriza a doa
ção de fração ideal de lmóvel situado no Mu
nicípio de Juiz de Fora; EstadO de Miil.as Ge
rais, tendo 

PARECER FAVORÁVEL, proferido em Ple
nário. 

3 

Votação, em turno ún~~ó,_:. do Projeto dê 
Lei da Câmara n~ 56, de 1987 (n? 179/87, 
na Casa de origem), de iniciativa do Senhor 
Presidente da RePública:, que ã.utoriZã o Poder 
Executivo a atualizar, anualmente, os valores 
da subvenção concedida ao Instituto Histó~ 
rico e Geográfico Brasileiro através da Lei 
n? 2.956, de 17 de novembro de 1956, tendo 

PARECER FAVORÁVEL, proferido em Ple
nário. 

O SR. PRESIDENTE (Francisco Rollemberg) 
-_ltef!14: - - --- - - -

- Discussão, em turno úníco, do Projeto de 
Lei da Câmara n" 156, de 1986 (n~ 6.694/85, 

· na Casa de origem), de iniCiativa do Senhor 
Presidente da República, que dispõe sobre 
o Registro da Propriedade Marítima, e dá ou
tras providências. (Dependendo de Parecer.) 

Nos termos do art. 6° da Resolução- n9 1, de 
1987, a Presidência designa o eminente Senador 
~reQ Mello para emitir parecer sobre o projeto. 

O SR. AOREO MELLO (PMDB - AM. Para 
emitir parecei'J- Sr. Presidente, Srs-. Senadores~ _ 

Originado de Mensagem rlo Excelentíssimo Se
nhor Presidente da República (Mensagem no 512; 
de 1985),_o -projeto de lei em epígrafe introduz 
profundas modificações na sistemática legal que 
regula o registro da propri!!d~de n:tariti_ma, inclu
sive nos direitos reais e ónus que _eventualmente 
venhÇAm a incidir sobre os mesrrios, coffi abran
gência também do registro de armador. 

A Proposição transitou pela Câmara dos Depu~ 
ta dos, tendo a Comissão de Constituição e Justiça 
se pronoriciado favoravelmente à sua constitucio
nalidade, juridicidade e conform[dade à técnica 
legislativa, e, no mérito, pela aprovação com 
emendas. 

Nessas conclições foram ouvidas ainda as Co
missões __ de Transportes e de Economia, Indústria 
e Comérdo da"quela casa, que deram sua anuên
cia ao parecer da Comissão de Coilsti~ição e 
Justiça.-

Nos termos do art. 100 do Regi~ento do Sena
do, a e&ta Ç_ol)1i_ssão não Cab~ m.:Us pronllfldar-se 
sobfe os aspectos de constitucionalidade e juridi
ddad~. mas tão-somente sobre o mérito da pro
posiç_ão. 

A matéria, cuja sistemática jurídica objetiva o 
pfojeto reQulãmentar, é de relevância e não se 
lhe pode negar o caráter de oportunidade. 

Por esta razão, opinamos pela aprovação do 
Projeto _de Lei n~ 156, da Câinara dos Deputad~ 
(no 6.694-B, de 1985, na Casa de orige_m). 

-É()pare<:er, Sr: -~resideitte. · 

O SR. PRESID_ENTE (FrariciscO Rollemberg) 
-;; Erri -Ciíscussão o projeto, em turno único. (Pau-
sa.) ~ - -

N~o- havendo quem ·peça a palavra, encerro_ 
a discussão. - - -- o_ 

Encerrada ·a <liscussão, a votação da--matéria 
proceder-se-á"na sessão seguinte, nos termos re-
girnE:ntáis. - --

0 SR. PRESIDENTE (Francisco Roll~mberg) 
-Item5: 

Oficio n9 S/54, de 1987, relativo à proposta 
para que-seja aUtOrizado o Governo do Esta
do de Goiás a contratar operação de erriprés
timoéXfetho no valor de (.{S$ 125,000,000.00 
(cento e vinte e cinco milhões de .dólares 
amertcãnOs). (bePeMendo dê .. Parecer.) 

Nos termos do art. 6.:' da Res_olução- n9 1, de 
1987, a Presidência designa o eminente Senador 
Tram Saraiva para erilítir parecer sobre o Ofido, 

. oferecendo o _r~~ectivo_ projeto de resoluç~C?· _ 

O SR. IRAM SARAIVA (PMDB - GO. Para 
emitir parecer.) .:_sr. Presidente, Srs. Senadores: 

O Governo~ do_Estado de Goiás solicita ao Sena
do Federal, rios termos do art. 42, item IV, da 
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ConstitUíção Federal, a competente autorizaÇão 
para que_ possa contratar uma operação de em
préstimo externo no valor deUS$ 125,000,000.00 _ 
tcento e vinte cinc:o milhões de dólares norte-a
mericanos), junto a,o Banco Jnteramericano de 
Desenvolvimento - BID, destinado a financiar 
parcialmente o ll Programa de Estradas Alimenta
doras do Estado. 

O Ministro da Fazeri.da, com a E.M, ri" 97 4, 
de 3-11-87, propôS e o SE'irlhõr Presidente da Re
pública deu o "De acordo~· para a contratação 
de US$ 98,200,000.00 (nóvimtá e oitO ·milhões 
e duzentos mil dólares norte-americanos). 

Os aspectos fofmais prévios, requeridos pela 
legislação pertinente, para a concretização do em
préstiino,_ fcxam atendidas pelo Est:ido1 a saber: 

a) foi promulgada a Lei n~ 1 0.266; de 6 de 
outubro de 1987, aUtorizando o Estado de Goiás 
a contratai- empréstimo_ externo até o valor de 
US$ 125,000,000.00 (cento e vinte cinco milhÕeS 
de dólares tÍorte-americanos) ou seu equivalente 
em outras moedas; 

b) foi reconhecido o caráter prioritário da ope
ração e a capacitação de pagamento do Estado, 
pelo Ministério da Fazenda, conforme Ayis.o n9 
1.655 de 27 de novembro de 1987; 

c) foi expedida credencial, pelo Banco Central 
do Brasii-Firce, para atendimento ao disposto no 
arti_go _2°, in_c_iso !, do Deqeto n~ 65.071. de 27 
de-agOStO de 1969, e rio- DecretO n" 74.157, de 
6 de junho de 1974, 

No mérito, o pleito se enquadra em casos aná
logos que têm merecido a acolhida da CaSã -pelo 
alto alcance sódo-econômic:o do projeto a ser 
financiado. 

O exame das condições creditícias-da opera-
ção, a ser efetuada pelo Ministério da Fazenda,
em articulação com o Banco Central do_ Brasil, 
nos- ~eirilos do artigo 1 o, item li, do Decreto nn 
74.157, de 6--'de julho de 1974. 

Ante o exposto, somos favoráveis ao acolhi
mento_ do pedido, na forma do-seguinte: 

PROJETO DE RESOLUÇÃO . 
N' 17, DE !988 

Autoriza o Govemo do EStado- de -
Goiás a contratar operação de em
préstimo externo no valor de OS$ 
98,200,000.00 (noventa e oito mi· 
lhões e duzentos mí1 dólares norte
americanos). 

O Senado Federal resolve: 
Art 1 c ~ o Governo do Estado de Goiás 

autorizado a realizar uma operação _de em
préstimo externo no-valor-de US$ 
98,200,000.00 (nOverita e oito milhões e du
zentos mil dólares norte-america:nõs) ou -õ
equivalente em-outta.s··moedas, junto ao Ban
co lnterameric:ano de De.SenvoJvimento _:: 
BID, destinada ªº financiamento do Progra
ma de Rodovias Alimentadoras daquele Es-_ 
tado. - --

Art. 29 A operação realíz:ar-se-á nos_t_er
rnos aprovados p~lo Poder Executivo, indU
sive -o exame das condições credltícias da 
op~ração, a ser ef~tuadó--pelo Ministério da 
Fazenda, em articulação com o Banco Cen

- trai dQ Br~sil, _nos termos do artigo I o, item 
u,- do Decreto n?-74.157, áe 6 de junho de 
197 4, ObedecidaS. as derilaiS eX:igêridas dos 
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órgãos encarregados da execução da politica 
económico-financeira do Governo Fede-ral e, 
ainda, o dispostO na Lei estadual n~ 10.266, 
de 6 de outubro de 1987. 

Art 31 Esta resolução entra em vigor na 
data de sua publicação. 

É o parecer, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDErrrE (Francisco Rollemberg) 
-Em discussão o projeto, em turno únic_o. (Pau
sa) 

Não havendo quem peça a palavra, encerro 
a discussão. __ 

Encerrada a discussão, a votação da matéria 
dar-se-á na sessão seguinte, nos termos regimen
tais. 

O SR. PRESIDENTE (Francisco Rollemberg) 
-Item 6: 

Mensagem n1 11, de 1988 (n9 4/88, na 
ori9em), relativa à propostá--para que seja 
autorizada a Prefeitura Municípa1 de Rio das 
Pedras, Estado de São Paulo, a contratar ope
ração de crédito no valor corresPondente, 
em cruzados, a 131.635,52 Obrigações do 
Tesouro Nacional--OTN. (Dependend-o de 
Parecer.) -

Nos termos do art. 6? da Resolução n? 1, de 
1987, a Presidência designa o eminente Senador 
Pompeu de Sousa para emitir parecer sobre a 
Mensagem. 

O SR. POMPEU DE SOUSA (PMDB- DF. 
Para emitir parecer.)- Sr. Presidente, Srs. Sena
dores: 

Com a Mensagem it"' 11, de 1988, o Senhor -
Presidente da República submete à deliberação 
do Senado Federal a autorização para que a Pre
feitura Municipal de Rio das Pedras---SP contrate, 
junto à Caixa Econôrrika Federal, esta na quali
dade de gestora do Fundo de Apoio ao Desenvol
vimento Soda!- FAS, a seguillti operação de 
crédito: - - --
1. Proponente 

1.1 Denominação: Munidpio de Rio das Pe
dras/SP 

12 Localização (sede): Rua Dr. Mário Tavares, 
436- 13390,-Rio das Pedras!SP 
2. Financiamento 

2.1 Valor: equivalente, erTI cruzados, a até 
'131.635,52 OTN. 

22 Objetivo: canalização de córrego, drenagem 
superficial, guias, saijetas_ e recomposição de leito 
carroçâveJ. 

23 Prazo: Carência: até-3 (três) ãnos. Amorti
zação_:_ 12 (doze) anos. 

2.4 Encargos: juros de 3% ao ano,- cobrados 
trimestralmente·, sendo o saldo devedor reajus
tado de acordo com o índlce de variação das 
OTN. 

2.5 Condições _de IJberação: o financiamento 
será liberado em parcelas, de acordo com o era· 
nograma a ser apresentado. __ 

2.6 Garantia: vinculaçãO de -quotas do hnpOSto 
sobre Circulação de Mercadorias -IÇM. 

2. 7 Dispositi-v:os LeiJais: Lei M1,1IJ.icipal no 
1254/86, de 28-7-86. ~ 

Nos aspectos econômico~financeiros, a opera
ção enquadra-se nas normas operaCionaiS do 
FAS. 

_ Np mérito, o pleito enquadra-se em casos aná
logos que têm merecido a aprovação da_ Casa, 
tendo em vista a alta relevância social do Projeto. 

Nos termos da Resolução n9 1, de 1987, que 
estabelece normas de elaboração legislativa do 
Senado Federal durante o período de funciona
mento da Assembléia __ NacionaJ Constituinte, opi
namos favoravelmente, sob os aspectos econõmi
co-financeiro e legal da matéria. 

Assim sendo, concluímos pelo acolhimento da 
Mensagem, nos termQJ> do seguinte: 

PROJETO DE RESOL<lÇÃO 
N• 18, OE 1Q88 

AutortZã: ã Prefeitura Municipal de 
Rio das Pedras - SP a contratar 
operação de crédito no valor corres
pondente, em cruzados, a 
131.635,52 OTN. 

O Senado Federal resolve: 
Art. 1~ É a PrefeitUra -Municipal de-Rio 

das Pedras- SP, nos termos do artigo 2° _ 
da Resolução n9 93/76, alterado pela Resolu
ção n9 140/85, ambas do Senado federal, 
autorizada a contratar operação de crédito 
no_ valor corr~spondente, em cruzados, a 
131.635.52 OTN, junto à Caixa Ecohômica 
Pe"de-ral, esta na qualidade de gestora do Fun
do de Apoio ao Desenvolvimento Social ..:.__ 
FAS, destinada à c.3:i1alização de córrt::go, dre
nagem superfidal, guias, saljetas e recom
posição de leito carroçável. 

Arl -2~ ESta resolUção entra em vigor na 
. _-9a~ c! e. su_a publicação. 

-É o parecer, Sr. Preside~Íe. 

OSR. PRESIDENTE (Francisco Rollemberg) 
-Em discussão o projeto, em turno único. (Pau
sa.) 

Nãc;> hayendo_ quem peç:!l_a palavra~ encerro 
a discussão, 

Enceriada a- discussãO, a votaÇão da matéria 
dar-se-á na sessão seguinte, noS termos regimen
tais. 

O SR. PRESIDENTE (FranCiscO Rollemberg) 
-Jtem7: 

-Mensagem n9 14, de 1988 (n9 8/88, na 
origem), relativa à prOposta para que seja 
atitõrtzaao o Governo do Estado dÕ Amazo
nas a contratar operação" de crédito no Valor 
correspc:>ndente, em cruzados, a 15.000.000 
Obrigações do T escuro Nacionai - OTN. 
_(~epend~ndo de Pa!ecer.) 

Nos tennos do art. 6° Ua Resolução n~ l, de 
1987, a Presidência designa o eminente Senador 
Leopoldo Perez para emitir parecer sobre a Men
sagem. 

O SR. LEOPOLDO PEREZ (PMDB - AM. 
Para efnitir parecer.)- Sr. Presidente, Srs. Sena
dores: 

Com ·a Mensagem n~ 14, de 1988, o Senhor 
Presidente-da Repúbfica Submete à deliberação 
do Senado Federal autorizaçilo para que o Gover
no Uo EstadO do Amazonas _coritrate, junto ao 
Banco~do Estado do. Amazonas, este na qualidade 
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_de agente financeiro da cruxa ECO!lômica Federal, 
a seguinte ?peração de créd[to: 

Características da operação: 

A-Valor' cz.$ 5.665:050.000,QO (correspon· 
dente a 15.000.000 OTN, de C4$ 377,67 em~ 
Ago/87); 

B-Prazos: 
1-de carência: até 15-meses 
2 ~de amortizaçáo: 240 meses; 
C-Encargos: 
l-juros: 5% a.a, 
2- taxa de administração: 2% sobre o valor 

liberado; 
. D-Garantia: Fundo de Participação dosEs

tados; 
E-Destinação de recursos: ampliação do 

sistema de abastecimento de água, coleta e dispo
sição final dos esgotos sanitários e sistema de 
drenagem pluvial da cidade de Manaus. 

Segundo o parecer apresentadO pelo Banco 
do Estado do Amazons S/ A, a operação sOb exa
me é VíáVel técnica, económica e financeiramente. 

De acordo com os régistros do_ Departamento 
Regional do Banco Central, em Belém (PA), a 
situação da dívida consOlidada interna do Estado 
do Amazonas enc:ontra-se equilibrada e a assun
ção de tal comproniisso não deverá trazer ao refe
rido Estado maiores pressões na Execução Orça
mentária de seus próximos exerclcios. 

Assim sendo, concluímos pelo acolhimento da 
Mensagem, nos tennos do seguinte: 

PROJEfO DE RESOLUÇÃO_~ 
N• 19, DE 1988 

Autoriza o Governo do Estado do 
Amazonas a conb'atar operação de 
crédito no valor correspondente, em 
cruzados, a 15.000.000 OTN. 

O Senado Federal resolve: 

Art. 1 ~ I:: o Governo do Estado do Ama
zonas, nos tennos._do artigo 29 da Resolução 
n~_ 9"J/76, ~utorJzadÕ a coniratar operaÇão de 
crédito no valor correspondente~ erri--<:tuza
dos, a 15.000.000 OTN junto ao Banco do 
Estado do Amazonas. _este na qualidade de 
agente financ~iro Cla Caixa Econômica Fede
ral, destinada à ampliação ·do sistema de 
abasteslmento de água, coleta e disposição 
flnal dos esgotos sanitários e sistema de dre
nagem pluvial da cida5fe de Manaus. 

Art 29 Esta Resolução entra em vigor na 
data de sua publicação. 

~, '? p~ecer. Sr. P~deryte. 
O SR. PRESIDENTE (francisco Rollemberg) 

-Em discussão o projeto, em turno únicO. (Pau
sa.) 

NãO havendo quem peça a palavra, encerro 
a discussão. 

A votaç_ão d_a_ matéria dar-se~á na s(:SSão se- __ 
guifi~, ~os termos reg.imentals. 

-o$~. PREsiDI;N'I'E (frandsco Rollemberg) 
-Item a: 

Mensagem n? 15, de 1988 (n~ 9!88, na 
origenl), relativa a proposta para que seja 

-~-autorizada a Prefeitura Municipal de Caça
pava do SUl, Estado do Rio Orai-Ide do Sul, 
a contratar operação de créditO no valor, cor-
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respondente em cruzados, a 10.238,79 Obri~ 
gações do T escuro Na clonai - OTN. (De
pendendo de Parecer.) 

Nos termos do art. 6"' da Resolução n~ 1, de 
1987, a PreSidêrlcia designa O e"ffiinente Seilador 
Carlos Chiarelli para emitir o parecer sobre a Men
sagem, com o respectivo projeto de resolução. 

O SR. CARLOS CH1AREW (PFL - RS. 
Para proferir pãre<:er.) -Sr. Presidente, Srs. Sena
dores: 

Com a Mensagem n<> 15, de 1988, o Senhor 
Presidente da RepúbUca submete à deliberação 
do Senado Federal a autorização para que a Pre
feitura Murudpal de Caçapava do Sul- RS con
trate, junto à Caixa Econômfca Federal, esta na 
qualidade de gestora do Fundo de Apoio ao De
senvolvimento Social-FAS, a seguinte opéração 
de crédito: 

1. Proponente 
1.1 Denominação: Município de Caçapava do 

Sul!RS 
12 Localização (sede): Rua 15 de Novembro, 

438 Caçapava do SuL -RS 
2. Financiamento 

2.1 Valor: equivalente, em cruzados, a até 
10238,79 OTN. . 

22 Objetivo: aqu-islção de veículos para trans
porte escolar. 

23 Prazo: carência: até 1 (um) ano. Amorti
zação: 3 (três) anos. 

2.4 Encargos: juros de 3% ao ano, cobrados 
bimestralmente, sendo o saldo devedor reajus
tado de acordo com o- fndlce de variação das 
OTN. 

2.5 Condições de Uberação: o financiamento 
será liberado em parcelas, de acordQ com o cro
nograma a ser apresentado. 

2.6 Garantia: vinculação de parcelas do Im
posto sobre Circulação de Mercadorias -ICM. 

2.7 Dispositivos Legais: Lei Municipal no 008, 
de 9-9-86. 

Nos aspectos económicos e financeiros, a ope
ração enquadra-se nas normas operacionais do 
FAS. - -

No mérito, o pleito enquadra-se em casos aná
logos que têm merecido a aprovação da Casa, 
tendo em vista a alta relevância social do Projeto. 

Nos termos da Resolução no 1, de 1987, que 
estabelece normas de elaboração legislativa do 
Senado Federal, durante o período de funciona
mento da Assembléia Nacional Constituinte, opi
namos fav_oravelmente, sob os aspectos econó
mico, financeiro e legal da matéria. 

Assim sendo, concluímos pelo acolhimento da 
mensagem, nos termos do seguinte:_ 

PROJETO DE RESOLUÇÃO 
N' 20, DE !988 

Autoriza a Prefeitura Municipal de 
Caçapava do Sui-RS a contratar 
operação de crédito no valor COITeS· 

pondente. em cruzados, a 10.238,79 
OTN. 

O Senado Federal resolve: 
Art. 1° É a Prefeitura Municipal de Caça

pava do Sul - RS, nos teimas dó -art.- 2o 
da Resolução n° 93fi6, alterildo pela Resolu-

ção -n"' 140/85, ambas do Senado Federal, 
autorizada a contratar operação de crédito 
no valor correspondente, em cruz_ados, _a 
10.2"38,79 -c-m, junto à CáiXa Ec:Onômlca 
Federal, esta na qualidade de gestora do Fun
do de Apoio ao Desenvolvimento Social -
FAS~ deStinãda à aquisição de veículos para 
transpc?rte_ escolar. -
· Art. 2~ Esta resofução entra em vigor na 

data d~ ~\la publicação. 

- É_O pareCer, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Francisco Rollemberg) 
- Eri:t discussão o projeto, em turno único. (Pau
sa.) 

Não havendo quem peça a palavra, encerro 
a discusSão. 
- Encerrada a discussãO,-a votação da matéria 

dar-se-á na sessão seguinte. nos termos regimen-
tais. -

O SR. PRESIDENTE (Francisco Rollemberg) 
. -'=-ltem9: 

~:-Mensagem n9 19. de 1988 (n9 13/88, na 
origem), relativa à proposta para que seja 
autorizada a Prefeitura Municipal de Ceres, 
Esta:do de Goiás, a contratar operação âe 
crédito no valor correspondente, em cruza
dos,·a 8350,00 ObrigaçQes·do TeSól.lro N~- _ 
cional - OTN. (DepE:rldE:ndo de Parecer.) 

Nos termos do_ art 6? da Resolução no 1. de 
1987, a-Presidêriciã deSigna o eminente Se-nador
lrapuan Costa Júnior para emitir o parecer sobre 
a Mensagem, com o respectivo ·projeto de reso
lução. 

O SR. IRAPUAN COSTA JÚNIOR (PMDB 
- GO. J?ara -emitir parecer.) - Sr. Presidente, 
SrS. Senadcire_s: . 

-com=ttMensagem no 19, de 1988, o Serihor 
Presidente da República submete à deliberação 
do Senado Federal à autorização para que aPre-: 
feitura Mui'licipa! de Ceres - GO, contrate, jUnto 
à Cã.iXa Económica Federal, esta na qualidade 
de gestora do Fundo de Apoio ao Desenvolvi-

- menta Scicfa]_~ F AS, a seguirite operação de 
-crédífu: . 

1. Proponente 
1.1 Denominação: Município de CeresJGO 

- 1.2 Localiza_ção (sede): Praça Cívica, sfn1 

76.600 Ceres/GO ·· 
2. Fll'IAI'ICIAMENTO 
2.1 Valor: e<:}uivalerüe,- em cruzadp_s, a _até 

8350,00 OTN. 
22- Objetivo: aquisiçãu de vekulos para tranS-

porte escolar. _ _ _ 
2.3 Prazo: Carência: até 1 (um) ano. Amorti-

zação: 4 (quatro) anos. __ _ . 
.oQ-A EncarQos: juroS de 1% aO ano, cobrados 

trlffieSlrãlfuente, sendo o saldo devedor reajus
tado de acordo com o índic.e de variação das 
OTN. 

25- COndições de Liberação: o financiamento 
será liberado em parcelas, de acordo com·o-cro-
n_ograma a ser ãpresentãdo. 

2.6 Garantia: vinculação de quotas do Fundo 
de Participação dos Municípios - FPM. 

2. 7 Qispositivos Lega~s: Lei Municipal_ "n_: 
1.017/86, de 8-8-85. · 

Nos aspectos econômicos e financeiros, a ope
ração enqltadra~se_ nas normas _oper~c~onais do FAS ..... 

No mérito, o pleito enquadra-se em casos aná
logos que têm merecido a aprovação da Casa, 
tendo em vista a alta relevância social cio projeto. 

Nos termos da Resolução n9 l, de 1988, que 
·estabelece normas de elaboração legislativa do 
Senado Federal durante o perío_do de funciona
mento_ da Assembléia Nacional Constituinte, opi
namos favoravelmente, sob os aspectos econó
mico, financeiro e legal Oa matéria. _ 

Assim sendo, conduímos pelo acolhimento da 
mensagem, nos termos do seguinte: 

PROJETO DE RESOLUÇÃO 
Ne 21, DE 1988 

Autoriza a Prefeitura Munidpal de 
Ceres - GO, a contratar operação 
de crédito no valor correspondente, 
em cruzados, a ª350,00 OTN. 

O Senado Federal resolve: 
Art. 1 o É a Prefeitura Municipal de Ceres 

- GO, nos termos :do ~rt: _2o da ~e~Ju~ão 
n~ 93/'j6, alterado Pela Resolução n9 140/85, 
ambas do Senado Federal, autorizada a con
tratar operação de crédit<;'! nç. valor corres
Poftdente, em_ sru~dos_a 8.350,00 OTN, jun-

- tô:à Caixa EconômiCa Federal, esta na quali
dade de gestora do fundo de Apoio ao De
semvolvimento Soda! - FAS, destinaaa--à 
aquisiÇão de veícuJOs para transporte escolar. 

ArL_ 29 ~ta resolução entra em~gor na 
clata de sua publicação. 

É o parecer, Sr. Presidente. 

-o SR. PRESIDENTE (Francisco Rollemberg) 
...:... Em discussão o projeto, em turno ·único. (Pau
sa.) 

Não havendo quem peça a palavra, _encerro 
a discuSsãO. 

Encerrada a discussão, a votação da matéria 
dar-se-á na sessão seguinte, nos termos regímen· 
tais. 

O SR. PRESIDENTE (Francisco Rollemberg) 
- Esgotada ·a matéria constant_e da Ordem do 
Dia. 

Concedo a palavra ao nobre Senador Lourival 
Baptista. 

O SR. LOURIVAL BAPllSTA (PFL - SE. 
Pronunçia :o se~Úinte disCul-so.) ~Sr. Presidente, 
Srs._Senadóres: 

_ Qüanâo por o-casião do advento da Fundação 
Banco do Brasil, ocupei a tribuna do Senado 
Federal, no dia 5 de março _de 1986, a fini de 
te.cer as considerações que me pareceram Opor
tunas acerca da importância e das perspectivas 
dessa nova entidade integrada t'}a e~trutura do 
Banco do BrasiL 

Agora, cumpro o dever de, nos limiteS deste 
sumário registro, fazer uma breve com_1,111icação 
soDre a posse dos membros do Conselho Curador 
da Fundação do Banco do Brasil, ocorrida no 
día 12 de janeiro do corrente ano, perante- ó EXce
lentíssimo Senhor Presidente da Répública, -du
rante solenidade realizada no Palácio do Planalto. 
- O Dr. Cainiflo talaZans de Magalhães,-qUe "exer

cerá a -presidênCia, patrocinador- instituidor da 
- entidade, representando o_ Banco do Brasil SA., 

deu posse ·aos- integrantes do aludido COnselho 
- Dr. Marcos Vinicius Vilaça, representante da 
Legião Brasileira de AssiStência (LBA); Dr. Ormuz 
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Freitas Rivaldo, representante da Empresa Brasi
leira de Pesquisa Agropecuárfa, (Embrapa), do 
Ministério da Agricultura; Dr,_ Paulo Gazzinelli, re-. 
presentante da Secretariã de TecnõJogfa Indus
trial (STI), do Ministério da Indústria e do Comér
cio; Dr. Magnus Roberto de Mello Pereira, repre
sentante da Secretaria de Atividades SÓcio-Cul
turais, do MiriistériO da Cultura; e Dr. José Eduar
do Cassiolato, representante da Secretaria de Pla
nejamento e Coordénação, do Ministério da Gên
cia e Tecnologia. 

Na mesma ocasião, foram empossados como 
membros temporários __ do referido Conselho Cu
rador, eleitos pelo Conselho de Administração do 
Banco do Brasil SA, em reunião levada a efeito 
a 25 de setembro de 1987, o Carâeal Dom Eugê--
nio de Araújo Sales, Governador JOsé Aparecido 
de Oliveira, o Dr. Aloysio Campos da Paz', o Dr. 
Oáudio de Paiva Macieira e_a escritora Zélia Gattat; 
personalidades de _n_g~vel c_onl:te_cim~nto e expe
riência hos'cam]5bS de atuaçãq ·da Fundação 
Banco do Brasil, com mandato de 12 de janeiro 
de 1988 a 11 de janeiro de 1990. Todos os Conse
lheiroS inidarani desde JOgO o exerCício ·de suas 
funções. _ ~ _ : _ 

o termO de poss·e· foi assinado Pe1os empos
sados, pelo Secretário ExecutiVo da Fundação 
do Banco do Brasil, Dr. AntonioJos~ de Sousa, 
e pelo ExcelentíSsimo Senhoi Presidente da Repú
blica. 

Ao encerrar esta breve cornunicaçãõ d~vo assi
nalar que a Fundação Banco do Brasil pretende 
aplicar, no corrente ano de f988, Cz$ 10 bilhões 
de cruzados na eJCecução de um complexo e varia
do elenco de programas e proj~tos dE:. natureza 
predominantemente cultural e científica. 

Felicito o eminerite Presidente JoSé Samey pelo 
decisivo apoio que vem prestando à Fundação 
Banco do BrasU, e_ congratulo-me com o Dr. 
Camillo Calazans de Magalhães, incansável Presi
dente do Banco do Brasil, e _sua eficiente __ equipe 
técnico-administrativa -na qual destaco o dinã~. 
mico Secretário Executivo: o Dr. Antonio José 
de Souza - que logrou reunir em tomo da nova 
Fundação um elencO de inSignes e brilhantes va
lores exponenciáis do Pais, cujos nomes já foram 
anteriormente mencionados. _ __ __ 

é. com a maior sirnpaôa que a op'tnião pública 
acompanha o dese_nrolar das lilúltiplas e bené
ficas atividades da Fundação Banco do Brasil, 
no desempenho de suas atribuições,- na certeza 
de que os resultados obtidos muito contribuirão 
para o desenvolvimento global da Nciçãq brasi-_ 
!eira. · · 

Poderiamo-s--condensar o ternário e o roteiro 
da Fundação Banco do Brasil, assinalando que 
ela atuará de forma abrangente na execução de 
um conjunto bem coordenado de ativictades e 
empreendimentos, em que se destaCam as ativi
dades de pesquisa científica e tecnológica, na as
sistência a pequenas cOmunidades, sobretudo 
nos campos educacional, social, ffiantrôpico, ct..il
tural, recreativo e esportivo. 

O _eloqüente- prori.unc:iamentO do -presidente_do 
Banco do Brasil, Camillo _Calazans de Magalhães, 
por ocasião da posse dos mei"!'Jbrqs do Conselho 
Curador da Fundação Banco do Brasll,_a 12 
de janeiro passado, é um documento dig_no de_ 
registro nos Anais do Senado Federal, porque 
expõe com clareza, na multiplicidade _de todos 
os seus aspectos, as diretrizes norteadoras do_ de-

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção fi) 

sempenho da Fundação, seus objetivos prioritá
rios e perspectivas, no contexto das realidades 
brasileíra·s razóes pefa.S _quãis requeiro a incorpo
ração de=sse documento ao texto deste meu con
ciso pronuncia-mento. 

Eram estaS ãs considerações que desejava 
faz_er,· nesta oportunidade: (~Uitc bem! Palmas.) 

~ ~ 

DOC([MEJYTO ;l .Q{IE SE REFERE O SR.
LOGRIVAL BAf'TISTA EM SE([ DISCURSO: 
~PRONUNCIAMENTO DO PRESIDENTE 

DO BANCO DO BRASIL, CAMILLO CAlA-
2ANS DE MAGA!..HÃES. 

POSSE DOS MEMBROS DO CONSELHO 
ÇURADDR DA "FUNDAÇÃO BANCO DO 
BRASIL"_. 

BrasiTia (DF), 12-1-88. 

Senhoi-as e Senhores, 
Com grande satisfação participo desta soleni

dade que assinala o efetivo início de atívidades 
doi! Furiaação Banco do Brasil. A conquista desse 
objetivo só foi possível graças ao decisivo apoio 
do Excelentíssimo Senhor Presidente da Repú
blica, Dr. José Samey. 

Por feliz coincidência, este evento ocorre justa
mente_ na .oportl)nidade em que o Banco comew 
mora 180 anos de existência dedicada em tempo 
integral às causas da s_ocie:dade brasileira. 

Este_ato represerita não só uma vitória expres
siv~. mas a materializaç;ão_doobjetivo institucional 
de aprofundar ainda mais aS relações do Banco 
com a comunidade. 

Esses vínculos se consolidam diariamente atra
vés do crédito especializado e se robustecem na 
medida ~m que aperfeiçoamos novos mecanis
mos para o fomento à pesquisa cientifica qu~ 
s_ervir!o-_também de apoio ao desenvolvimento 
social comunitário, principalmente de pequenas 
e carentes localidades do interior. 

O Banco dõ Biasii sempr"ê prestou inestimáveis 
servíços ao País, de modo especial, por pautar 
sua atuaçâc segundo o interesse ccletivo. 

Neste sentido, os objetivos da Fundação se har
monizam perfeitamente com as metas prioritárias 
do Goveniõ, realçadas sobretudo pelo social, pois 
apresentam flexibilidade capaz de potencializar a 
secular eJCperiência dO Banco em favor do desen
volvimentO nacional. 

Solidária com essa luta, a Fundação será uma 
aliada dos homens de ciência.etambém um agen
te de_ transformação", com presença viva e mar
cante n_a sociedade brasileira. Cabe-nos integrá-la 
ao esforço governamental para contribuir no res
gate da imensa dívida soda! que aflige parcela 
considerável de nossa população. 

Acreditamos, também, como pressupOsto bási
co_, que ·o bem-estar social depende, em maior 
ou menor grau, da força de vontade e do empe
nho da própria sociedade. Mais que isso, cremos 
que tais conquista~ só_ se tornam duradouras 
qUandO resultam do esforço da própria comu
nidade e da decidida participação de todos os 
seus integrantes. 

Precisamos edíficar yrgei-ltemente uma Nação 
mais justa. e equacionar soluções para duas das 
maiores mazelas do nosso tempo: a inflação e 
a pobreza. Para isso, precisamos da participação 
de toda a sociedade_, sem esmorecimento ou des
crença. 

A Fundação, portanto, decorre dessaCOiwicção 
de que, sendo o Banco· imp-ortante" ag<inte _de fo
mento do progresso do País, deve reforçar sua 
contribuição para remover, também, um dos blo
quefos do nosso proceSso de desenvOlvimento
representado pela depen<:lência tecnolõgica. 

Sabe-se que o _Brasil investEl ainda muito pÇ>ucg: 
em----: Jie:S<iõisacientífica e tecnológica, cerça de 
o;6% do PlB. Coní a· Fundaçào, Pieíênde-se con
tribUir coin a ariiPiiação âo esforÇo nacional neSsa 
área. 
, Dentro d~s_sa linha, a Funâação atuará de forma· 
abrangen.te no_ apoio a atividade.s de pesquisa 
deiltífica e ie"Criológica, ná ªssistêngq a pequenas 
comllnidádes: 'sobretudo' nos campos ed_ucacio
nal, social, fllanlrópico, cultural, recreativo e espor· 
tive. _. ______ . --~· __ _ 

Quanto·a-hovas tecnologias, ao absorver o Fun
do de ln_centivo à Pesquisa TéCnicO-Científica
Fipec, a FUndação assume um acervo de realiza
ções que, em cerca de 1 O anos -de ativldades, 
obteve significativas coni{uistas. Sãó quase 700 
projetes apoiados que abrangem, entre outros se
tores, as áreas de instrumentação industrial, ag_ri· 
cultura, saúde, energia, informática e meio am
biente. 

O longo alcance das pesquisas foi um dos pas
sos-que arumaram o Banco a fortalecer seu <:om
promisso com ó desenvolvimento cientifico e am
pliar iniciativas em outras áreas, notadamente na
quelas que condizem com a responsabilidade so
cial de uma empresa comprometida com um fu
turo melhor para o País. 

Para ajudar-nos na definição _de dire.trizes de 
atuação da FundaçãO, contamos com a partlci
pação_dos membros do Conselho Curador, repre
sentantes de diversas áreas do Governo, relãcio
nadas com os campos de atuação da nova entida
de, assim como com a valiosa contribuição de 
notáveis personalidades da sociedade brasileira, 
como o Goverf':iador'JoSé Apaieciôo de Oliveira. 
·oüfrâeal D. Eugênio de Araújo Sales, o Dr. Aloy
gjo Campos da Paz, o Dr. Cláudio de Pádua Ma
cieira e a escritora Zélia Gattai, todos eleitos por 
indicação pessoal do Excelentíssimo Senhor Pre-
sidente da República. -

Congratulo-me, portanto,_ com os membros do 
Conselho "C:urãdor que hoje clSsumem suas fun
ções, na certeza de que, com sua experiência e 
comprovado saber, muito contribuirão_ para a 
consecução dos objetívo_s da Fundação Banco 
do Brasil. 

Muito obrigado. 

O SR. PRESIDENTE (Francisco Rollemberg) 
- Não há mais oradores inscritos. 

Nada mais havendo a tratar, vou encerrar a 
sessão, convocando uma extraOrdinária a ieali
zar-se _amanhã às 10 horas e 30 minutos, ·com 
a seguinte 

ORDEM DO DIA 

1 

Votação, em tumo único, do Projeto de -Lei da 
Câmara n• 99, de -1986. (n•. 5.289/85, n• Casa 
de orig~m), que regula a profissão de supervisor 
educadonal e determina outras providências,. ten-

-do - -
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PARECER-, proferido em Plenário~ -favOrável, 
com emenda que apresenta. 

2 

Votação, em turno único, do Projeto de lei da 
Câmara n~ 55, de 1987 (n~ 178187, -na Casa de 
origem), de miciativa do Senhor Presidente da 
República, que autoriza a doação de fração ideal 
de imóvel situado no MunicípiO de Juiz de Fora, 
Estado de Minas Gerais, tendo 

PARECER FAVORÁVEL. proferido em Plenária.· . 

3 

Votação, em tumo único, do Projeto de Lei da 
Câmara n• 56, de 1987 (n' 179/87, na Casa de 
origem), de iniciativa do Sr, Presidente da Repú8 

blica que autoriza o Poder ExecutiVo a atualizar, 
anualmente, os valores da subvenção concedida 
ao Instituto Histórfco·e Geográfico Brasileiro atra
vés da lei nQ 2.956, de 17 de novembro de 1956, 
tendo 

PARECER FAVORÁVEL. proferido em Plenário. 

4 

Votação, em tumo único, do Projeto de Lei da 
Câmara n? 156, de 1986 (n~ ô.594/85, na CaSa 
de origem), de iniciativa do Senhor Presidente 
da Repúblíca, que dispõe sobre o registro da pro
priedade marítima e dá outras providências, tendo 

PARECER FAVORÁVEL, proferido em Plenário. 

5 

Votação, em turno ·único, do Projeto-de Resolu
ção n? 17, de 1988, que autoriza o Go~mo do 
Estado de_Goiá-s a -contratar oPeração de emprés
timo externo no valor deUS$ 98,200,000.00 (no
venta e oito milhões e duzentos mil dólares ameri· 
canos), tendo 

PARECER FAVORÁ VEL--;-proferidO _em Plenário. 

6 

Votação, em turno único, do Projeto de Resolu
ção n~ 18; de 1988, que auforiza a Prefeitura Muni· 
cipal de Rio das Pedras, Estado de São Paulo, 
a contratar operação de crédito no valor _Corres
pondente, em cruzados, a 131.635,52 Obrigações 
do T escuro Nacional- OTN, tendo 

PARECER FAVORÁVEL, proferido em Plenário. 

7 

Votação, em turno único, do Projeto de Resolu
ção n9 19, de 1988, que autoriza o Governo do 
Estado do Amazonas a contratar operação de cré
dito no valor corresp_ondente, em cruzados, a 
15.000.000 Obrigações do Tesouro Nadonal
OTN,tendo 

PARECER FAVORÁVEL, proferido em Plenário. 

8 

Votação, em turno único, do Projeto de Resolu
ção n9 20, de 1988, que autoriza a Prefeitura Muni
cipal de Caçapava do Sul, Estado do Rio -Grande 
do SuJ, a contratar operação de crédito no valor 
correspondente, em cruzados, a 10.238,79 Obri
gações do T escuro Nadonal - OTN, tendo 

PARECER FAVORÁVEL. proferido em Plenário. 

9 

Votação, em turno único, do Projeto de Reso!u~ 
ção n9 21, de 1988, que autoriza a Prefeitura Muni· 
cipal de Ceres, Estado de Goiás, a contratar opera
ção de créd~to no valor correspondente, em cruza-

dos, a 8.~50.()() Obri9~Çõ~~ do TesOufo Naciorl~ 
- OTN, tendo , 

PARECER FAVORAVEL, proferido em Plenário. 

10 
.Mensagem Jl9-J6, de 1988-(no 10/88, rla-_oii~ 

gem), relativa à proposta para que seja autorizada 
a Prefeitura Municipal_ de Caçapava do Sul (RS) 
a contratar operação de crédito no valor corres
_Qondente, ein cruzados, a 37.052.,26 Obrigações 
do T esoúro NaciOnal - OTN. (Dependendo de 
Parec~(.} 

11 

Mensagem n9 20, de 1988 (n9 14/88, na ori· 
gem), relativa à prop-osta para que seja autorizada 
a Prefeitura Municipal de Ceres (GOJ ã. cóntratar 
operação de crédito no valor correspondente, em 
cruzados, a 55.000.09 ObrjQações do TesOUro 
Nacional --: OTN. (~penderido de Parecer.) 

12 

Mensagem n9 21, de 1988 (n~ 15/88, na oli
gem), relativa à proposta para que seja autorizada 
a Prefeitura Municipal de Guapó (00) a contratar 
operação de crédito no valor correspondente, em 
cruzados, a 49,062,00 -Obriga-ções do Tesouro 
Nacional- OTN. (Dependendo de Parecer.) 

13 

Mensagem n9 22, de 1988 (n9 16/88, na ori-~ 
gem), relativa à proposta para que seja autorizada 
a Prefeitura Municipal de ltaberai (GO) a contratar 
operação de crédito no-valor correspondente, em 
cruzados, a 17.498,79 Obrigações do Tesouro 
Nacional- OTN. (Dependendo de Parecer.) 

14 

Mensagem n? 26. de_ 1988 (n? 23/88, na-ori
gem), relativa à proposta para que seja autorizada 
a Prefeitura Municipal de Paulista, Estado de Per
nambuco, a contratar operação de crédito no va
lor __ correspondente, em crma.dos, a 240.000,00 
Obrigações do Tesouro Nacional - OTN. (De
pendendo de Parecer.) 

O SR. PRESIDENTE (Francisco Rollemberg) 
- Está encerrada a sessão. 

(Levanta~ se a sessão às 17 horas e 5 mlnu· 
tos.) · · 

-·PORTARIA N• 1, DE 1988 

O Diretor-Geral do Senado Federal, no uso das 
suas atribuições e considerando o despacho auto
rizativo do Presidente do Senado Federal no Pro
cesso n? 019830J85-8, resolve designar Yamil e 
Souza Outra, Diretor da Subsecretaria de Análise 
e Estevão Chaves de Rezende Martins, Assessor 
Legislativo para, na forma do artigo 288, inciso 
IX, do Regulamento Administrativo, aprovado p_~J_a 
Resolução n.9 58", áo 1972, e Clemais disposições 
legais que regem a matéria, participarem de mis
são de estudos e planejamento, em Bonn -Ale
manha, no periodo de 15-de- feveieiro a 13 de 
março de 1988, com o objetivo de elaborar o 
programa plurianual de intercâmbio frrmado com 
a República Federal da Alemanha. 

SenadoFêderal, 15dejaneirode 1988.-José 
Passos Pôrto, Diretor-Gerat 

ll'ISTiraTÓ DE PREviDêNCIA DOS 
.. CONGRESSISTAS 

6• REUNIÃO OR"Dll'!ÁRIA, REAI.1ZtibÁ . 
EM 12 DE NOVEMJ3J<(l_DE 1987. 

Às dez horas do dia doze do mês de novembro 
do ano de hum mil nQ\i'ecentos e -oitenta e sete, 
reuniu-se o Conselho Deliberativo do Instituto de 
Previdência dos CongreSsistas-JPC, sob a prêSi
dência do Deputado Gustavo de Faria e com a 
presença do Senhor_ Vice-Presidente __ Seoador 
Odacir Soares e Senhores "Conselheiros Deputada 
Anna Maria Rattes, Deputado Luiz Marques. Dr. 
Antonio creraldo Guedes, Sr Léa Fonseca Silva 
e Senhor Manoel José de Souza, a fim de tratar 
de assuntos diversos~ üda e aprovada a ata da 
reunião anterior, o Senhor Presidente anunciou 
a distribuição dos processos constantes da pauta 
aos diversoS Relatores, na seguinte ordem: ao 
Conselheiro Deputado Luiz Marques, proces-sos 
de auxílio-doença, a saber: Alcimaco Outra Correa
(n9 1.487 /87), Dulcidia Francisca Ramos C. Vale 
(n? 1.521/87), Eliane Cunha e Cruz Vieira (n9 
1.455/87), Florizel Leitão da Silva (n• 1566/81Í, 
Giselda leite Martins (n9 1 .513/87), Herádito de 
Sousa FOrtes (n? 1.548787), Jandimar Maria da 
Silva Guimarães (n? 1500/87),José Mandelli Filho 
(n• 1 A67/87), Luiz Carlos Baby (n• 1.512187), Ma
ria Brito dos Reis- (n? 1.45_8/87), Maria de Fátima 
Gomes de Araujo (n9 1.508/87), Ne-ucia LÚcia 
Gonçalves (no 1.468/87)1 Orlando Reis (n? 
1.501/87~ Oscar CardosO da Silva _{_J!9 1.546/87), 
Os_eas CardoSo Paes (n" 1.4"3.6/87), Otadlio Rodri
gues dos SantdS (n9 1.507!87), ROsental AnterO 
AlveS Júnior (n? 1.520/87), Vencez Rodrigues Al
ves (no 1.445/87) e José Ribamar de Faria Macha
d~ (1?~ 1.514/87); ainda em a4XíJio-doenç_a foi dis
tribuído o processo de Luiz Gonzaga Nogueira 
Marques (n? 1.457/87) à Conselheira Léa Fonseca 
Silva; ao Conselhefro Dr. Antor1io Geraldo Guedes, 
processos de averbação de mandato, a .saber, J~y_· 
me Paliarin (n? 1.515/87), Roberto Vital Ferreira 
(n' 1519/87) e Antero de Barros (n• 1.596/87); 
também ao Conselheiro Dr. Antonio Geraldo Gue
des foi distribuído o processo de auxílio-funeral 
de Newton Chaves Bra9a; à Conselheira Léa Fon
seca S~va, processos de concessão de pensão, 
a saber: Altevir Leal (n" ].007/87), Álvaro Feman~ 
des D!as (n9 1328/87), Eunice Hudson da Silva 
e sua filha menor (n9 1.537/87), Juliana Fleury 
da Rocha (n9 1.460/87), Maria Carolina Terra Fer
reira (n9 1.397/87), Nalú Guimarães de .Oliveira 
e filhos (no 1 .488187) e Maria Auxiliadora Chaves 
Braga e filhos (n?1.570/87); à Conselheira Depu
tada Anna Maria Rattes, processos de pagamento 
de contribuições referentes a mandato cassâdo, 
a saber: Hélio Mota Gueiros (n? 352/87), José Co
lagrossi F"rlho (n1 1.008!87) e Ney Albuquerque 
Maranhão (n91.036/87); ao Conse1heíro Dr. Anta· 
nio Geraldo Guedes, o processo_de pecúlio parla
mentar a Maria Carolii"ta Teira Ferreira (n? 
1.456/87), viúva do ex-Deputado Alair Ferreira. 
O Senhor Presidente deu prosseguimento aos tra
balhos designando relatores para Prestação de 
Contas do mês de setembro o Senhor Conse
lheiro Manoel José de Souza e de outubro a Se
nhora Conselheira Deputada Anna Maria Rattes, 
tendo sido ambas aprovadas. Em seguida o Con
selho aprovou as Resoluções na517 e 18 de 1987, 
que reajustam os atuais valores das gratificações 
dos servidores do Congresso Nacional à dispo-
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sição do IPC, e das pensões concedi~aspelo !!1sti
tuto. O ConselheirO Manõe! José de SOuza discor
reu sobre a tramitação dos processos submetidos 
à apreciação do Conselho, dizendo _que casos co
mo, por exemplo, auxilio-doença, auxilio-funeral, 
averbação de mandato,. concessão de pensão, pa
gamento de contribuições_ de mandato cassado, 
pecúlio parlamentar e inscrição de segurado fa
cultativo, têm o seu enquadramento legal de tal 
maneira facilmente tipificado, que se tomaram 
mera rotinaadministrativa considerá-las deferíveis 
ou não. Define~ se, já a nível administrativo, o direi
to-ou não ao benefício. Raramente surge um caso 
em que há necessidade _de_ se..discutir sobre o 
mérito_ ou a legalidade da concessão. Dessa for
ma, os processos com pleno amparo legal e in
suscetlveis de dúvida_quanto ao seu atendimento, 
assim considerados e devidamente instruídos pe
los órgãos competentes do Instituto, podem ser 
deferidos "ad referendum" pelo Presidente e pos
teriormente submetidos à aprovação do Conse
lho. A moção foi aprOvada por unanimidade. s:> 
Conselheiro Dr, Antonio Geraldo Guedes defen
deu a atualização dos prêmios de seguro, dizêhdo 
que não tem havido por parte das Empresas qual
quer providência no sentido de rever os seguros 
feitos pelos Deputados e_Senadores. Citou-exem
plos de benefícios iriSíQrilfícantes recebidos por 
benefidãrios de Congressistas, pela falta de perió
dicas revis_ões das Empresas~_O Senhor Presi
dente determinou à Direçáo- do IPC fosse feito 
levantamento sobre_o volume dos seguros do IPC, 
com vistas à atualização uniforme dos mesmos, 
inclusive, que _seja a providência adotada no to
cante aos imóveis da Entidade. Em seguida, fo
ram ainda apreciados e aprovados, como todos 
os outros constantes da pauta, os seguintes pro
cessos de inscrição de segurados facultativos: Ab
ner Akiu de Abreu, Ailton José _dos _Santos, Auri 
Patricia do Nascimento, Acascia Maria Assunção, 
Acrisio Pereira de Sá, Adão de Oliveira, Adriana 
/'1\aria Dias Godoy, Ana lzabel Falcão Freire Wan
derley, Ana Lúcia Gomes Prado, Athbs Pereira 
da Silva, Arlcelso Lopes, Alessandra Cordeiro Rios, 
Alexandre Ventura Ca·çador Carvalho, Alexaridre 
Guimarães Ribeiro, Alexandre Sada de Faria, Ar-
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mando Antonio C Dili, Assuero de Souza Neto, An· 
tOn1o FonseCa Pimerite'! JúniOr, Antonio Oscar 
Guimarães Lóssio, Antonio da Sil'(a Flores, Anto
niO Luiz de CarValho, Antonio Vieira Testa, Antonio 
Oom_es de Oliveira, Claudia de Fátima Saraiva 
da Rocha, Claudete Gonçalves Pinto, Carlos de 
Castro Gonçalves Pãssãrinho, -Carlos Luiz Pereira 
de Uma dos Santos, Çefso Henriqu_e da Rocha, 
Clovis JerÔf!irrio de Souza, Dilma Oliveira de Sou
za, Euclides ·Pereira de SÓusa, Edilson Jovino de 
Araújo, Eduardo Vtlel_a de _Çastro, Edmar Lucas· 
do AmaraJ Júnior, Edna Aparecida da Silva, Edna 
Kardec Soares Silva, Edna de Lourdes Machado 
Silva, Eliá Milhomem de Oliveira, EJiesio Luiz Fer
reira, ErikaAmado Freire, Francisco Carlos Morais 
Casas Novãs, Francisco Olival de Freitas Freire, 
Francisco das Ch8gas Cavalcante, Frandsco das 
Chaga~ Martins, Frands~o Medeiros de Azevedo, 
Geneci Nunes da ~ilva, _ Helo_isa Maria Moulln Pe
drosa Qinii, Henrique-Cesar Rocha Neves, Hemes· 

. tina Galdino de Azevedç, Jbrahim Gonçalves 
~gg, Ivaldo Marques r6ntenele, lzabel Cristina 
Rabelo de Q-ueiroz,Jamílton de Arruda Pinto,_JaniM 
ce;de Carvalho, J_airo Rodrigues de Oliveira, Jersia 
Franca da Cruz, José Luiz de Carvalho, João Fer· 
relra da Silva Junior, João Carreira de Fr.eitas. 
João ·Laurentino de Oliveira, Joaquim Pinto Ra· 
J!lalho, Jorge_ do Espírito Santo, Juarez Roçha 
ros de F'arias, Leonam Carneiro, Levino de Oliveira 
Cuhha~LOurdes dos Prazeres dos Santos, Luciene 
Soares da Costa Albuquerque, Magda Helena Ta~ 
vares Chaves, Marcia de Morais Marcilio Reza, 
Margarida Ferreira Uma, Marilda Machado Fer· 
nandes Rodrigues, Maria de Fátima Camargo; Ma~ 
ria de Fátima Maia de Oliveírã., Maria das Graças 
Cavalcanti de Siqueira Cabral Dias, Maria das Gra· 
ças Monteiro dos Santos, Maria CriSpím de Sousa, 
Maria do Socorro de Carvalho Faria, Maria do 
Carmo Fajardo Fassy, -Maria Einilia de BarrOS, 
Maria Xavier Viana, Mário Blanco Nunes Neto, Má
rio Machado de Sousa, Mário Cerqueira Cafdãs 
Filho, Marcelo Chagas Muniz, Marcelo de Lima 
Maldonado, Marcelo Seixas de Araújo, Manoel 
Corréa Fuzo, Manoel Morais de Queiroz, Manoel 
Pereira de Souza, Miri_am Bispo de Macedo, Miguel 
Gerônimo da Nóbrega N'etto, Monica Souza Fer-
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reir_a, Nagib da Silveira Costa, Neyla Vara Michiles, 
Neila Cardoso Adorno, Nelson Leite da Silva, Ni
cea de Oliveira Coimbra, Noemi de Medeiros Bor
ges, Bento Alves da Silva, Edna Teima Rodrigues, 
Anselmo __ Guedes, Francisco Bento-da Cunha, 
Gentil Sbardelotto, Lezir Alves de Souza, Maria 
"( ereza CaValcante Barbosa, Maria Sueli Oiniz Bor
ba Sbardelotto, Maria Ema MeiO Rabelo-SilVa; Ma
ria _Rita Soares de Andrade Horta Barbosa, Oscar 
de Souza Netto, Osmário Gois de Santãna, Osval
do Luis Frei tas de _So_uza, Patrícia Saii1f Claír da 
Silveira, Paulo Mineiro Malaquias, Paulo Antonio 
Marques, Paulilio Adalberto Correia Lima· Castello 
Branco, Pedro Tadeu Oliveira da Silva, Pedro Dias 
Viana, Pedro Ta vares da Silva, Rubeils Antonio 
Marques de Castilho, Salete Alves Pereira, Sebas
tião Pedro de Araújo, Terezinha EvangeliSta- da 
Costa, _T erezlnha Perilo Fiuza, Vânia Perillo Fíuza 
Abreu, Valdemar Bezerra de Azevedo, Vera Lúcia 
Pereira Mundim, Vilson Vedana, Viná RoPrigues 
Pratini, Vivaldo da Paixão Azevedo Nascimento 
e Zfrene Barreira e Lira. Nada mais havendo a 
tratar, é encerrada a reunião às onze horas e trinta 
minutos. E, para constar, eu Arnaldo Gomes, Se
cretário; lavrei a presente ata que, -depois de lida 
e aprovada, será assinada pelo Senhor Presidente. 

Gustavo de Faria 

PARECER DO CONSELHO DEUBERATJVO 

O Conselho DeliberãtiVõ do Instituto de Previ
dência dos ConQn!ss.lstas, nos termos da Conipe
tência estabelecida pelo art. 12, item llf da Lei 
n~7.087, de 29 de dezembro de 1982, tendo pi'o
c:edido ao exame do Balancete Patrimonial e do 
Demortstrativo das Receitas e Despesas referen
tes ao período de 1°-1-87 a 39_:-11-87 e do DeM 
monstrativo das Receitas e Despesas do mês de 
novembro/87, é de parecer que os mesmos se 
encontram corretos e em boa ordem, satisfazendo 
assim as exigências legais. 

Brasilia-DF, 17 çle dezembro_ de 1987. - Dr. 
Geraldo Guedes - Sr' Ua Fonseca Silva -
Deputada Anna .Maria Rattes - Sr, Manoel 
José de Souza - Senador Alexandre Costa. 
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o;,OCS.11!. 1"l0 
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8.100- EXIcfva 
811)- Pcc~lio e Poupan<;aa a P;acu-
8115- RctençÕ..'I a Recolher 

8116 - Creciore~~ .01\"'0raoa 

8,200- fVNOO 1E GARAhíiA 

8210- Fundo•dco re&el"1'aa 

8.)00- liÃO E:uGÍYEL 

8)10- Re..,"""' 
01 - kservas de U!ntinpncia 56o943o225,04 
02 - Reservas p/íutu.ro reaju.ta 

539,37 
),622.135,.)5 

2.op.2Qt.ta 

de Be,...,r{cio& ' J7.101,Cil5.C6 94o04Sol40 0 10 

8JJO- Reiultado Operacional 
01 - Ex<:roici.oo l.nteri.ore& 8l,U.7o947117 

02 - E:.:erci'eio Atu.a.l 5l.2.62a,ZU..l5 62J.m.&:llaJ2 
8.400- TRA.~SI'fÚiU...S 
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8.500- RES.!LTADJ fUTI:'RO 

8512- Rca.-a.lia~o de Io!QY'Cii8 

8521 - Varia.çio da Carteira de AQÕ.ea 

267.870,00 
u.o2';.288.57 
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SENADO FEDERAL 

l-ATA DA 7• SESSÃO, EM 19 DE 
JANEIRO DE 1988 

1.1 -ABERTURA 

1.2-EXPEDIENTE--

1.2,1 -Leitura de Projeto 

Projeto de Resolução n9 22/88, de autoria 
do Senador Carlos Chiarelli e outros SenadoK 
res, que constitui, nos termos do art 37 da 
Constituição Federal e do art. 170, alínea b, 
do Regimento Interno, Comissão de Inquérito, 
para os fms que especifica. 

1.3-ORDEM DO DIA 

Projeto de Lei da Câmara n" 99, de i986 
(n9 5289/85, na "Casã de origem}, que regula 
a proftSSão de supervisor educacional e deterw 
mina outras providências. Votação adiada 
por falta de quorum. 

Projeto de Lei da Câmara n" 55, de 1987 
(n" 178/87, na Casa de origem), de iniciativa 
do Senhor Presidente da República, que auto
riza a doação de fração ideal de imóvel situado 
no Município de.Juiz de Fora, Estado de Minas 
Gerais. Votação adiada por falta de quorum. 

Projeto de Lei da Câmara no 56, de 1987 
(n? 179/87, na Casa de o09éffi), de inidatiVà
do Senhor Presidente da República, que auto
riza o Poder Executivo a atualizar, anualmente, 
os valores da subvenção concedida ao Insti
tuto Histórico e Geográfico Brasileiro através 
da Lei n" 2.956, de 17 de noVembro de 1956. 
Votação adJada por falta de quorum, 

Projeto de Lei da Câmara n" 156, de 1986 
(n" 6.694/85, na Casa de orígem); de iniciativa 
do Senhor Presidente da República, que dis
põe sobre o registro da propriedade marítima 
e dá outras providências. Votação adiada por 
falta de quorum. 

... ~-SUMÁRIO 

Projeto de Resolução no 17, de 1988, que-
autoriza o GoVemo_do Estado de Goiás a con
tratar operação de empréstimo externo nova
lQr de_US$ 98,200,000.00 (rioventa e oito mi
lhões e__duzentos mil dólares americanos). Vo
tação adiada por fa~ de quorum. 

Projeto de Resolução n9 18, de 1988, que 
autoriza a Prefeitura MunicipaJ de Rio das Pe
dras, Estado de São Paulo, a contratar opera
ção de crédito no valor correspondente, em 
cruzados, a 131.635,52 Obr!Qações do Tesõu
ro Nadonal - OTN. Votação adJada por 

-- fa1ta de quorum. 

Projeto de Resolução n? 19, de 1988, que 
autoriza o Governo do Estado do Amazonas 
a contratar operação de crédito no valor cor
respondente, em cruzados, a 15.000.000 Obri
gações do TesourO Nacional - OTN. Vota

.. ção adiada por falta de quorum. 

Proj~~-de Resolução n~ 20, de 1988, que 
autoriza- a Prefeitura Municipal de Caçapava 
do Sul, Estado do Rio Grande do Sul, a con
tratar operação de crédito no valor correspon
dente_._ em cruzados, a 10.238,79 Obrigações 
do T escuro Nacional- OTN. Votação adia
da po_r f~Ita: ~e quorum. 

Projeto_ de Resolução n" 21, de 1988, que 
autoriza a Prefeitura Municipal de Ceres, Esta
do de_ Goiás,_ a contrã"tãr operação de cr~dito 
nO valor correspondente, em cr_uzados, a 
8.350,00 ObrigaçõeS_-dO T escuro Nac!Õnai
OTN. Votação adJada por falta de quorum. 

Mensagem no 16, de 1988 (n9 10/88, na
origem), relatiya à proposta para que seja auto
rizada a Prefeitura Municipal de Caçapava do _ 
Sul (RS), a contratar operação de crédito no 
valor correspondente, em cruzados, a 

• 

37.052,26 ObrigaçOes do Tesouro Nacional 
- OTN. DisCussão encerrada do Projeto 
de Resolução n9 23/88,- oferecido pelo Sena
dor Carlos Chiarelli, em parecer proferido nes
ta data, devendo a votação ser feita na sessão 
seguinte. 

Mensagem n~ 20, de 1988 (n~ -j 4/88, na 
origem), relativ_a à proposta para que seja auto
rizada a Prefeitura Municipal de Ceres (GOJ, 
a contratar operação de crédito no valor cor
respondente, em cruzados, a 55.000,00 Obri
gações do T escuro Nacional- OTN. Discus
são encerrada do Projeto de Resolução n~ 
24/88, oferecido pelo Senador lrapuan Costa 
Júnior, em parecer proferido nesta data, de
vendo a votação ser feita na sessão se.!iJuinte. 

Mensagem n" 21_, de 1988-~(ri~>-J5l88, ria 
origem), relativa à prOposta para que s"eja a:Uto
rizada a Prefeitura Municipal de Guéipó (GOj, 
a contratar operação-de crédito no valor cor
respondente, em cruzados, a 49.062,00 Obri
gações do Tesouro Naciqnal- OTN. Discus
B!o encerra~a do Projeto- de Resolução n9 
25/88. ofereddo pelo Senador Iram Saraiva, 
em parecer proferido nesta data, devendo a 
votação ser feita na sessão seguinte. 

Me_!_1§agem n9 22, de 1988 (n9 16/88; ·na 
origem), relé!-~.va à proposta para que seja auto
rizada a Prefeitura Municipal de ltaberaí (GO), 
a contratar operação de crédito no_ valor cor
respondente, em cruzados, a 17 A98,79 Obri
gações do T escuro Nacional- OTN. Discus
são encerrada do Projeto de Resolução n9 
26/88, oferecldo pelo Senador Irapuan Costa 
Júnior, em parecer proferido nesta data, de
vendo_ a votação ser feita na sessao seguint~·-

Mensagem n9 26, de 1988 (n~ 23/88, na 
origem), relativa à proposta para que seja auto-
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PASSOS PÓRTO 
Oiretot-Geral do StJ:nado Federal 
AGACIEL DA SILVA MAIA 
O.mtor Executivo 
LUIZ CARLOS OE BASTOS 
Daretor Admanistrallvo 
JOSECLER GOMES M(JREfRA . 
Otretor lndustnal 
LIIIIOOMAR PEREIRA DA SilVA 
Dtre1ol' Adiu nto 

rizada a Prefeitura Municipal de Paulistá, Esta
do de Pernambuco, a contratar operação de 
crédito no valor corre-spondente, em cruzados, 
a 240.000,00 Obrigações do T escuro Nacio
nal- OTN. Discussão encerrada do Projeto 
de Resolução no 27/88, oferecido pelo Sena
dor Mansueto de Lavor, em parecer proferido 
nesta data, devendo a vota_ç_ão ser feita na ses

são seguinte. 

EXPEDIENTE 
CENTRO GRÁFICO DO SENADO FEDERAL 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACION ... L 
lmpre&$0 sob a responsabilidade da Mesa do Senado Federal 

ASSINATURAS 

Semestral ··-·· ..•..•..........• -. ..,~---~······· Cz$ 264,00 
Despesa c/ pastagem ............. ······--······ ....... CzS 66,00 

(Via Terrestre) 330 00 
TOTAL • 

Exemplar Avulso ·························-············· Cz$ 2,00 
Tiragem: 2.200.exempfares. 

- 1.3.1-Disc:ursosapósaOrdemdoDia 

SENADOR ROBERTO CAMPOS -
Artigos publicados nos jornais O Estado de 
S. Paulo e O Globo intitulados É o Gulag 
Eletrônico e O Capital Estrangeiro na 
URSS e na China. 

1.3.2- Comurúcação da Presidência 

Convocação de sessão extraordinária a rea
lizar-se amanhã, às 1 O horas e 30 minutos, 
com Ordem do Dia que designa. 

1.4-ENCERRAMENTO 
2-MESA DIRETORA 
3- LÍDERES E VI CE-LÍDERES DE 

PARTIDOS 
4- COMPOSIÇÃO DE COMISSÕES 

I'ERMAI'!El'ITES 

Ata da 7'~- Sessão, em 19 de janeiro de 1988 
1 ~ Sessão Legislativa Extraordinária, da 48~ Legislatura 

-EXTRAORDINÁRIA-

Presidência do Sr. Francisco RoJ/emberg. 

ÀS 14 HORAS E 30 MINUTOS, ACHAM-SE 
PRESEIYTES OS SRS. SENADoRES: . . 

Aluizio Bezerra- Leopoldo Perez- Carlos De' 
Carli - Aureo MeJio - Odacir Soares -João 
Menezes -Jarbas Passarinho -Alexandre Costa 
- Edison Lobáo- Chagas Rodrigues- Virgüio 
Távora- Od Sabóia de Carvalho-Mauro Bene- , 
vides - Lavoisier Maia - Marcondes Gadelha 
- Raimundo Ura - Marco Maciel - Mansueto 
de Lavor - Francisco Rollemberg - Lourival 
Baptista - Gerson Caffiata - Afonso Arinos -
Nelson Carneiro- Ronan Tito - Feri'làndo Hen
rique Cardoso ~Mário Covas - Iram Saraiva 
- lrapuan Costa Júnior - Pompéu de· Sousa 
-Maurício Corrêa- Meira Filho- Louremberg 
Nunes Rocha- Rachid Saldanha Derzí- Wilson 
Martins -_ José Richa - Jorge_ Somhausen -:
Dirceu Carneiro-=- tar!OSC:liiarem .=.-Jos~rPãuiO -
Biso] -José FOgaça. -

O SR. PRESIDENTE (Francisco Rollemberg) 
- A lista de presença acusa o ·comparecimento 
de 40 Srs:Sen<ildores."HaVen.do número regimen
tal, declaro aberta a sessão. 

Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos Era~ 
balhos. 

soore a --mesa, projeto de resolução que será 
lido pelO Sr. Primeiro--Secretário. 

É lido o -~~uinte 

PROJETO DE RESOLUÇÃO 
N• 22, de 1988 

Constitui, nos termos do art. 37 da 
ConStituição Federal e do art._ ~ 70, alí
nea b. do Regimento Interno, Comissão 
de InqUérito, para os fins que especifica. 

O S~erd~ Federãl resolve: 
Art. J9 __ É constituída, nos termos do art. 37 

da Constituição Fedeial e do art 170, a-línea -b, 
do Regimento Interno do Senado Federal, uma 
ComlsSão de Inquérito destinada a investigar, em 
profundidade, as denúncias de irregularidades, in
dusive corrupçao na Administração Pública, ulti
mamente tomadas tão notórias pelos meios de 
comunicação. -

Parágrafo único. _ Na execução -da competên· 
da, prevista neste artigo, a Comissão, entre outros, 
terá o objetivo de: 

ã) _ide[;fificâr responsabilidades ~o setor da 
Administração Pública, em decorrência de qual
quer tipo de corrupção; 

b) sugerir medidas capazes de estabelecer 
controlés e oferecer con-dições para a moralização 
da Administração Pública. 

Art. 29 A Comlssão constituir-se-á de 9 (nove) 
membros e terá o prazo de 90 (noventa) dias 
para apresentar suas conclusões. 

Art. 3?: Esta resolução entrará em vigor na da
ta de sua publicação. 

Justlficaçâo 

A imprensa vem noticiando co_m insistência e 
inusitada ênfase, a existência de corrupção na 
Admi!Ustraçâo Pública. 

Essas ru:>tícias de procedimentOs irregUlares, 
sobretudo no que se refere à forma adotada na 
liberação de verbas, terminam por determinar a 
quebra de confiança da população no Serviço 
Público como um todo, na medida em que não 
se adotem vigor-osas providências corretivas e sa
neadoras em tempo ·oportuno. 

Agora, mesmo, quando autoridades do mais_ 
alto escalão hierárquico do Governo vêm a públi
co denunciar fatos que signífícãm erivOlvimento 
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em procedimentos corruptos, não pode o Poder 
Legislativo pernianecer' silente, se considerarmos 
que sua função fiscalizadora representa um com
promisso intransferível, legado pelo povo, e qüe 
deve ser cumprido com aJtivez e independência. 

Por isso, deve o Senado Federal assumir o pa
pel de investigador da procedênda, ou não, das 
notícias da imprensa, como forma maior e melhor 
de contribuir para o indispensável bom nome da 
Administração Pública e a segurança de qUe o 
dinheiro do contribuinte está sendo bem empre
gado em obras e seiViços que resultem em seu 
bem-estar social. 

Não apurar as denúncias poderá ser entendido 
pela sociedade como descaso ou conivência, o 
que não seria admissível, pois no primeiro caso 
significaria o caos administrativo, e no segundo, 
intuito de beneficiç.r o infrator. 

Não se pode permanecer omisso ante tal qua
dro, posto que, com tão candentes acusações, 
ou há injustiças, por inverdade, e o acusador é 
um caluniador, e deve ser desmascarado e puni
do, ou a denúncia é verdadeira, e o corrupto pre
cisa ser identificado como culpado e rigorosa
mente punido. 

--Sala das Sessões, 19 de janeiro de 1988. -
Carlos Chiarem -Fernando Henrique Car
doso - Pompeu de Sousa: - Mansueto de 
Lavor -lrapuan Costa Júnior -José Paulo 
Blsol - Leopoldo Perez - Jorge Bomhau
sen -Áureo MeDo - Francisco RoUemberg 
- VIrgílio Távom - Iram Saraiva -Afonso 
Arlnos -Mário Covas. 

O SR. PRESIDENTE (Francisco Rollemberg) 
-O projeto lido vai à publicação. 

O SR. PRESIDENTE (Francisco Rollemberg) 
-Passa-se à 

ORDEM DO DIA 
O SR. PRESIDENTE (Francisco Rollemberg) 

-A lista de presença acusa o comparecimento 
de 40 Srs. Senadores. Entretanto, não há, em 
plenário quorum para deliberação. 

Em _conseqUência, as matérias constantes da 
Ordem do Dia e dependentes de votação ficam 
adiadas. 

São os seguintes os itens cUja apreciação 
fica actiada: 

-l-

Votação, em turno único,_E._o_!1'ojeto de_ f.:ei ~a 
Câmara n~" 99, de 1986 (n~ 5.28g/85, na Casa 
de origem), que regula a profissão de supervisor 
educacional e determina outras providências, ten
do 

PARECER. proferido em plenário, favorável, 
com emenda que apresenta. 

-2-

Votação, em turTio único, do Projeto de Lei da 
CâiTiitra n? 55, de 1987 (n9 1 78/ã7, na Casa de 
origem), de iniciativa do Senhor Presidente da 
República, que autorlza a dõaç~Õ de fração ideal 
de imóvel situado no Município de Juiz de Fora, 
Estado de Minas Gerais, tendo 

PARECER FAVORÁVEL, proferido em plenário. 
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-3-
Votação, em turno único, do Projeto de Lei da 

Câm_ara no 56, de 1987 (n9 179/87, na Casa de 
origem), de iniciativa do Senhor Presidente da 
República, que autoriza o Poder Executivo a atuali
zar, anualmente, os valores de subvenção conce
dida ao Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro 
através da Lei n? 2.956, âe 17 de novembro de 
1956, tendo 
--PARECER FAVORÁVEL, proferido em plenário. 

-4-
V~t)ção, em turno único, do Projeto de Lei da 

Câmara no 156, de 1986 (no 6.694/85, na C~sa 
de origem), de inici~tiva--_'do SeniTo~ Presidente 
da República, que dispõe sobre o registro da pro
priedade marítima _e dá outras providências, tendo 

PARECER FAVORÁVEL, proferido em Plenário. 

-5-. 

Votação, em turno único, do Projet? ~-e Resolu
ção_n9 17, de 198!3?_<:!J:l.e aut6ri:_a ~-Governo do 
EStado de Goiás a contrafar operaçao de emprés
tlmo externo no valor deUS$ 98,200,000.00 (nõ
veOtã e oito milhões e duzentos mil dólar_es ameri· 
c:anos), tendo , 

PARECER FAVORA VEL, proferido em Plenário, 

-6-'-
Votação, em turno único, do Projeto de Resolu

ção, n9 18, de 1988, que autoriza a Prefeitura Muni
cipal de Rio das Pedras, Estado de São Paulo, 
a contratar operação de crédito no valar corres
pondente, em cruzados, a 131.635,52 Obrigações 
dO Tesouro Nacional- OTN, tendo 

PARECER PARECER, proferido em Plenário. 

-7-
Votação, em turno único, do Projeto de _Resolu

ção n~ 19, de 1988, que autoriza o Governo do 
Estado do Amazonas a contratar operação de cré
dito no valor correspondente, em cruzados, a 
15.000,000 Obrigações do TesOuro Nacionai
OTN, tendo 

PARECERFAVORÁVEL. proferido em Plenário. 

-a-
Votação, em turno único, do Projeto de Resolu

ção no 20, de 1988, que autoriza a Prefeitura Muni
cipal de Caçapava do Sul, Estado do Rio Grande 
do Si.if, a contratar operação de crédito no valor 
correspóndérlte, em c"ruZãdos, a 10.238,79 Obri
gações do Tesouro Nacional- OTN, tendo 

PARECER FAVORÁVEL. proferido em Plenário. 

-9-

Votação, em twno único, do Projeto de Resolu~ 
ção n9 21_, de 1988, que autoriza a Prefeitura Muni
cipal de _Ceres, Estado de Goiás, a contratar opera
ção de crédito no valor correspondente, em c~a
dos, a 8.350,00 Obrigações do T escuro Nacronal 
- OTN, tendo , 

PARECER FAVO RÃ VEL, proferido em Plenário. 

o'sR. PREsiDENTE {Francisco Rollemberg) _,tem 10: 

Mensagem n~ 16, de 1988 (n9-1Q/88, na 
origem), relativa à proposta para que seja 
autorizada a Prefeitura Municipal de Caça
-pava do Sul (RS) a contratar operação de 

crédito no valor correspondente, em cruza
dos, a37.052,26 Obrigações do Tesõuro Na
cional - OTN. (Dependendo de parecer). 

Nos termos do art. 69 da Resolução n9 1, de 
1987, a Presidência designa o eminente Semidor 
Carlos Chiarelli para emftif pafeCer sobre a Mensa
gem, com ?·respectivo prOjeto <:f_e_r~olução. 

O SR. CARLOS CHIARELU (PFL - RS. 
Para emitir parecer.)- Si-. Presidente e Srs. Sena
dores:· 

Com a Mensagem n? 16, de 1988, o Senhor 
Presidente da República submete à deliberação 
do Senado Federal a autorização para que a Pre
feitura Municipal de Caçapava dC? $uJ_ -:::_RS con
trate, junto à Caixa Económica Federal, esta na 
qualidade de gestora do Fundo de Apoio ao De
senvolvimento Sodal- FAS, a seguinte operação 
de-credito: 
1. Proponente 

1.1 Denominação: Municípib de Caçapava do 
Sui-RS _ 

12 Localização (sede): Rua 15 de Novembro, 
43B - Caçapava do Sul - RS 
2. Financiamento 

2.1 vaiar:_ Equivalente, em cruzados, a até _ 
37.052.26 OTN. 
-a.~ Objetivo: h:nPiantação de meios-fios e saJje

tas; galerias pluviais e cloacal; mercado público 
e aquisição de equipamentos para c:oleta d~ lixo. 

23 Prazo: CMência: até 03 (três)_arios. 
Amortização: 12 (doze)_ anos. 
2.4 Encargos: Juros de 3 _% ao ano, c_Qbrados 

trimestralmente, sendo o saldo devedor reajus
tado de acordo com o índice de variação das 
OTN. 

2.5 Condições de Liberação: O financiamento 
será liberado em p8rcelas, de acordo com o cro
nograma a ser apresentado. 

2.6 Gafãntia: Vinculação de parcelas do Impos
to sobre Orculação de Mercadorias - ICM._ 

2.7 Dispositivo Legais: le1 Municipal n9 008,
de 9-9-86. 

Nos aspectos_econômicos e financeiros, a ope
ração enquadra-se _nas normas operacionais do 
FAS. 

No mérito, o pleito enquadra-se em casos aná
logos _-que têm merecido a aprovação da Casa, 
tendo em vista a alta relevância social do projeto. 

Nos termos da Resolução n? 1, de 1987, que 
estabelece normas de elaboração legislativa do 
Senado Federal durante o período· de funciona
mento da Assembléia Nacional Constituinte, opi
namos favoravelmente, sob os aspectos econômi

·co-financeiro e legal da matéria. 
Assim sendo, concJuímos pelo acolhimento da 

Mensagem, nos termos do seguinte 

PROJETO DE RESOLQÇÃ.O 
N' 23, DE 1988~ 

Autoriza a Prefeitura Munldpal de 
Caçapava do Sul - RS a contratar 
operação de crédito no valor corres
pondente, em cruzados, a 37.052,26 
OTN. 

O Senado Federal resolve: 
Art. 1 ç É a Prefeitura Municipal de 

Caçapava do Sul - RS, nos tennos do 
art. 2? da Resolução n9 93(76, alterado 
pela Resolução n~ 140185, ambas do Se-
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nado Federal, autorizada a contratar 
operação de crédito no vaJor correspon
dente, em cn.tzados, a 37.052,26 OiN, 
junto à Caixa Econômica Federal, esta 
na qualidade de gestora do Fundo de 
Apoio ao Desenvolvimento Social -
FAS, destinada à iinplantação de-meios
fios e sarjetas; galerias pluviais e cloacal; 
mercado público e aquisição_de equipa
mentos para coleta de lixe. 

Art. 29 Esta Resolução entra em vi
gor na data de sua publicação. 

É o parecer, Sr. Presidente. -

O SR. PRESIDENtE (Francisco Rollemberg) 
- Em discussão o projeto. (Pausa.} 

Não havendo quem peça a palavra, encerro 
a discussão. 

Encerrada a discussão, a votação da matéria 
dar-se-á na sessão seguinte, nos termos regimen
tais. 

O SR. PRESIDENtE (Francisco Rollemberg) 
-Item 11' · 

Mensagem n9 20, de 1988 _(n~ 14/88, nà 
origem), relativa à proposta para que_ seja 
autorizada a Prefeitura MuriiC:ipãf de Ceres 
(Gora· contrataroperaÇao-de crédito no valor 
correspondente, em cruzados, _a 55.000,00_ 
Obrigações do Tesouro Nacional - OTN. 
(Dependendo de Parecer.) 

Nos termos do art. 6° da Resolução no 1, de 
1987, a Presidência designa o eminente Senador 
lrapuan Costa Júnior para emitir parecei sobre 
a Mensage'!l, com o respectivo projeto de reso~ 
lução. 

O SR. IRAPCIAN COSTA JÚI'!IOR (PMDB 
- GO. Para emitir parecer.) -_ Sr._ Presidente, 
Srs. Senadores: - - -

Com a Mensagem n~ 20, de 1988, o SenhOr 
Presidente da República submete à deliberação 
do Se::1ado Federal a autorização para que aPre-
feitura Municipal de Ceres - GO contrate, junto 
à Caixa Económica Federal, esta na qualidade 
de gestora do Fundo de Apoio ao Desenvolvi
mento Social- FAS, a seguinte operaÇão de 
crédito: 
1. Proponente 

1.1 Denominação: Município de Ceres- GO 
12_ Localização (sede): Praça Ovica, sfno -

Ceres-ao--- · 
2. Ananclamento 

2.1 Valor: equivalente, em cruzados, a até 
55.000.00 OTN. 

22 Objetivo: implantação de meios-fios, sarje
tas, galerias de águas pluviais, calçamento e aqui
sição de equipamentos para _coleta de lixo. 

23 Prazo: Carência: até 3 (três) anos. Amorti· 
zação: 10 (dez) anos. 

2.4 Encargos: juros de I% ao ano, -cobrados 
trimestralmente, sendo -o saldo devedor reajus
tado de acordo com o índice de variação das 
OTN. 

2.5 Condições de-liberaçã_o:-o fiÍlanciamento 
será liberado em parcelas, de acordo com o Crõ- · 
nograma a ser apresentado. _ _ _ 

2.6 Garantia: -vinculação de -qUotas do Fundo 
de Particioacão dos MunicíõíoS-- FPM. 

2.7 DisPoSitivo legal: Lei Municipal n?1.011/86, 
de 9- áe abril de 1986. --

_Nos aspectos econômfco-financeiros, a opera
ção enquadra-se nas normas operacionais do 
FAS. 

No mérito, o pleito enquadra-se em casos aná
logos que têm merecido a aprovação da Casa, 
tendo em vista a alta relevância social do projeto. 

Nos termos da Resolução n9 1, de 1987, que 
estabelece normas de elaboração legislativa do 
Senadu Federal durante o período de funciona
mento da Assembléia Nacional Constituinte, opi
namos favoravelmente, sob os aspectos económi
co-financeiro e legal da matéria. 

Assim sendo, ço_ncluímos_pelo;:> __ ~colhimento cta 
mensagem, n-os termOs do seguinte 

PROJETO DE RESOLUÇÃO 

N' 24, DE 1 988 

Autoriza a Prefeitura Municipal de 
Ceres - GO, a contratar operação de 
crédito no valor corTeSpondente, em 

--cruzados, a 55.000,00 OTN. 

O-Senado Federal resolve: 
Art. ,!: É a Prefeitura Municipal de Ceres -

GO, nos termos-do art 2? da Resolução rt? 93/76, 
alterado pela Resolução no 140/85, ambas do Se
nado Federal, autorizada a contratar operação de 
crédito_ no valor correspondente, em cruzados, 

_ a 55.000,00 OTN, junto à CaiXa Económica Fede
ral, esta na qualidade de gestora do Fundo de 
Apofo ao Desenvolvimento Social- FAS, desti
nada à implantação de meios-fios, sarjetas, gale
rias de águas _pluviais, calç_amento e aquisição 
de equipamentos para coleta de lixo. 

Art 2 9 Esta resolução entra em vigor na data 
de sua publicação. 

o sR. PREsiDENTE (Francisco Rollemberg} 
-Em diSci.J$ã6 'o -prOjeto: (Pausa.) 

Não havendo quem peça a palavra,_ encerro 
a diScussãõ. - - -

E::ncerrada a discussão, a votação ,da matéria 
dar-se-á na seSsão seguinte, nos termos regimen
tais. 

O SR. PRESIDENTE (Francisco Rollemberg) 
.......,_Item 12: 

Mensagem n9 21, de 1988 (n9 15/BS, na 
origem), relativa à proposta para que seja 
~uto.rizada _a Prefeitura Municipal de Guap6 
(GO) a contratar operação de crédito no valor 

-correspondente, em Cruzados, a 49.062,00 
Obrigações do T escuro Nacional - OTN. 
(Dependendo de Parecer.) 

Nos termos do art. 69 da Resolução n9_ 1, de 
1Q$'l,_~ Presidência designa o emil)ente.Senaâor 
Irâm Saraiva para emitir o parecer sobre a Mensa
gem! com o respectiVo projeto de resolução. 

O SR. IRAM SARAIVA (PMDB- GO. Para 
emitir parecer.) -Sr. Presidente, Srs. Sepadores: 

Com -~r Mensagem n9 21, de 1988, o Senhor 
Presidente da República submete à deliberação 
do Senado Federal a autorização para que a Pre
feitura Munidpal de Guap6, Estado de Goiás, con
trãte, junto à Caixa Económica Federal, esta na 
quãlidade de g~sto~ do Fundo de Apoio ao De-
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senvoMmento Social- FAS, a se_guinte operação 
de crêdifu: -
1. Proponente 

1.1 Denominaçãa; Município de Guapó!GO. 
12 Localização(sede): Rua Padre Vicente, 350 

- Guap61GO. ~ · ~ 

2. Financiamento 
2.1 Valor: equiValente, em cruzados, a até 

49.062.00 OTN. ~ .. - ~-

2..20jetivo~Ampliação dos siStemas de meios
fios, sarjetas e galerias pluviais, aquisição de equi
pamentos para _coleta de lixo e construção de 
lavanderia pública. 

2.3 _Prazo: Carência: até 03 (tfês) anos. 
Amortização: 12 (doze) anos. 
2.4 Encargos: juros de 1% ao ano, cobrados 

trimestralmente, sendo o saldo devedor reajus
tado em 100% do índice de variação das OTN. 

2.5 .CondiçõeS de UberaÇao: o financiamento 
será liberado em parcelas, de acordo com crono
grãma a sér apresentado, 

2.6 COndiçOes de Amortização: o saldo_ devedor 
será amortizado em 48 (quarenta e oíto) presta· 
ções trimestrais e sucessivas, calculadas pelo Sls-. 
tema SAC, vencíveis no último dia de _cada trimes
tre civil, prevendo-se os seguintes dispêndios 
anuais: _ . 

1986- Cz$ 22.931,79 
1987-Cz$ 257,057,33 
1988- Cz$ 267.938,76 
1989 - Cz$ 26~7.938, 76 
1990 ~ Cz$ 639.9}5.42 
1991- Cz$ 617.647,19 
1992- Cz$ 595.318.96 
1993- Cz$ 572.990,69 
1994- Cz$ 550.662.46 
1995 - Cz$ 528.J34.fff 
1996- Cz$ 506.006,00 
1997- Cz$ 483.677,72 
1998- Cz$ 461.349,54 
1999- Cz$ 439.021,31 
2000- Cz$ 416,693,08 
2001 - Cz$ 394.364,85. . 

2.7 Garantias: Vinculação das quotas do Fundo 
de Participação dos Municfpios-FPM. 

2.8 DispositiVo Legal: Lei no 11, de 4-8-81. 
Nos aspectos econômlcos e financeiros, a ope

ração enquadra-se nas normas-OperaCionais do 
FAS. 

No mérito, o pleito enquadra-se em casos aná
logos que têm merecido a aprovação da Casa, 
tendo em vista a alta relevância social do Projeto. 

Nos termos da Resolução n? l, de 1987, que 
estabelece normas de elaboração legislativa do 
Senado Federal durante o período de funciona
mentO da Assembléia Nacional Constituinte, opi
namos favoravelmente, sob os aspectos económi
co-financeiro e legal da matéria. 

-ASsim sendó, Caitti~i~Os Pelo- ~~olhiiTiento da_ 
Mensagem, nos termos do seguinte: 

PROJETO DE RESOLUÇÃO_ 
N' 25, OE 1988 

Autoriza a Prefeltura Munlcip_a! de 
Guap~GO a contratar operaçao de 

- crédito no valor correspondente, em cru· 
zados, a 49.062,00 OTN-
0 Senado Federal resolve: _ 
Art. -Iç- ÉaPrefeiturii-Mi.mfdpiii dedUaP6-

GO, Ji.Os tetmo!i do -art. 29 da Resolução n9 93n6, 
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alterado pela Resolução nQ 140/85, ambas do Se
nado Federal, autorizada a contratar operação de 
crédito no valor correspondente, em cruzados, 
a 49._062,00 OTN, junto à Caixa Econômica Fede
raL esta na qualidade_ de gestora do Fundo de 
Apoio ao Desenvolvimento Social - F AS, desti
nada à ampliação dos sistemas de meios-fios, 
sarjetas e galerias pluviais, aquisição de equipa
mentos para coleta de lixo e construção de lavan
deria pública. 

Art. 29 Esta resolução entra em viver na data 
de sua publicação. 

É o parecer, Sr. Presidente~ 

O SR. PRESIDENTE (Francisco Rollemberg) 
-Em discussão o projeto. (Pausa.) 

· Não havendo quem peça a palavra, encerro 
a discussão. 

Encerrada a discussão, a votação do projeto 
dar-se-á na sessão seguinte, nos termqs regimen
tais~ 

O SR. PRESIDENTE (Francisco Rollember9) 
-Item 13: 

Mensagem n9 22. de 1988 (no f 6/88 
na origem), relativa à proPosta para que 
seja autorizada a Prefeitura Municipal de 
Itaberaí (GO), a coiltfatar operação de cré-
dito no valor corresponde~~e. em cruza. 
dos, a 17.498,79 bórigaçóes do T escuro 
Nacional - OTN. (Dependendo de Pare-
cer.) 

Nos termos do art. 6~ da Re$õlução n9 1, de 
1987, a Presidência designa o eminente Senador 
Irapuan Costa Júnior para eniitir o parecer sobre 
a Mensagem, com o respectivo projeto_ de reso
lução. 

O SR. JRAI>OAN COSTA .!àr!JOR (PMDB 
- GO. Para proferir parecer.) - Sr. Presidente, 
Srs. Senadores: 

Com a Mensagem n1 22, de 1988, o Senhor 
Presidente da República submete à deliberação 
do Senado Federal a autorização para que a Pre-
feitura Municipal de haberaí- GO contrate, junto 
à Caixa E:conômlca Federal, esta na qualidade 
de gestora do Fundo de Apolo ao DesenvoM
mento Social - FAS, a seguinte operação de 
crédito: - -- -

1. Proponente 
1.1 Denominação: Município de ltaberaí/00 
1.2 __ Localização (sedeJ:_Praça B_alduíno da Sil· 

va CaldaS, s!n~ 76660 ---rtaberaí-00 

2. Financiamento 
2.1 Valor: equivalente, em cruzados, a até 

17.498,79 OTN. 

22 - Objetivo: lmplantaçáo de meios-fios_e sar
jetas, construção de lavanderias públicas e aquisi
ção de equipamentos para _coleta de lixo. 

23 Prazo: Carência: até 2 (dois) anos. 
Amortização: 12 (doze) anos. 
2.4 Encargos: juros de 1% ao ano, cobrados 

trimestralmente, sendo o _saldo devedor reajus
tado em_100% do indice_de variaçáo das OTN. 

2.5 Condições de LJberação: o fmanciarnento 
será liberado em parcelas, de acordo com crono
grama a ser apresentado. _ 

2.6_ Condições de Amortização: o saldo deve
dor será amortizado em 48 (quarenta e oito) pres-
tações trimestrais e sucessivas, calculadas pelo 

_Sistema SAC, vencíveis no último dia _de cada 
trimestre civil, prevendo-se os __ segu~ntes dispên-
dios"anl,.lãls; _ - -

1986~- Cz$ 59.020.36 
1987 - Cz$ 95.560.30 

~ 1988- Cz$ t6Z,899.13 
1989 ~ Cz$ 224265.43 

~ 1990.:... Cz$ 216.302,01 
-199J -~ Cz$.208.338,72 
1992- Cz$ 200.375,:!6 
1993-Cz$]92.412,00 
1994 - Cz$ 184.448,64 
1995- ez$ 176.485.28 
1996= Cz$ 168.521.93 ~ 

,.1997~ Cz$ 160.558,57 ~ 
: 199a- ez$ 152.595.21 ~ 
1999-Cz$ 144.l531,65 
2000- Cz$ 69".329.66 
2. 7 Garantias: Vinculação das quotas do F un

do de Participação dos Municípios - FPM. 
2.8_ Dispositivos Legais: Lei no 322, -de 

5·10·65. 
--'Nos aspectos eConômicoS·_~ financeiros, a ope

ração enquadra-se nas normas- operacionais do 
FAS. 

No rriérito, o pleito enquadra-se em casos aná
logos que têm mereddo a aprovação da Casa, 
tendo em vista a alta relevância social do Projeto. 

Nos termos da Resolução no 1, de 1987, que 
estabelece normas de elaboração- legislativa do 
Senado Federal durante o período de funciona
mento da Assembléia Nacional Constituinte, opi
namos favoravelmente, sob os aspectos econô-
niico, financeiro e legal da matéria. 

Assim sendo, concluímos pelo acolhimento da 
Me!l_~agem! ~os termos do seguinte: 

-PROJETO DE R.ESOL.UÇÃO 
N• 26, DE 1988 

Autoriza a Prefeitura l'luniclpal de 
ltaberaí--00 a contratar operação 
de crédito no valor correspondente. 

-ein ciUZãdos, a 17 .498y 79 OTN. 

O Sen-ado FederaJ resolVe: 
Art. J9 -~É a Pr~feitura Municipal de ltaberaí

GO;-noStermoS'do arf.29 da Resolução n9 93!76, 
alterado pela Resolução n9 140/85, ambas do Se· 
nado Federal, autorizada a contratar operação de 
créditO no- VaJõr correSpondente, em cruzados, 
a f7.498,79 OTN,junto à C.jixa Ecoriômica Fede
ral, esta na qualidade de gestora do FundO de 
Apoio- ao Desenvolvimento SociaJ- FAS, desti· 
nad_a à írnpla_ntação de meios-fios e sarjetas, cons· 
trução de_ lavanderias públicas e aquisição de 
equipamentos para coleta de lixo. 

Art 29 Esta resolUção entra em vigor na data 
de sua publícação. 

É o parecer, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Francisc:o Rollemberg) 
- Em discussãO o projeto. (Pausa.) 

Não_ hayendo quem peça a palavra, encerro 
a discussão. 

Encerrada a discussão, a votação da matéria 
dar·se-á na sessão seguinte, nos termos regimen-
tais. -

Quarta-feira 20 119 

O SR. PRESIDENTE (Francisco Rollemberg) 
-Item 14: 

Mensagem n? 26,-de 1988 (no 23788, na 
origem); relativa à proposta para que seja 
autorizada a Prefeitura Municipal de Paulista, 
EStado de Pernambuco, a contratar operação 
de Crédito nõ ValOr correspOndente, em cru· 
zados, a 240.000,00 ObriQaçõeS do TeSouro 
Nacional- OTN. (Dependendo do Parecer.) 

·Nos term·os do art. 6° da ResolUção n;;: '( de 
·1987, a PreSidênCi.i designa o eminente Senã"dor _ 
MansuetO de LâVor para emitir o parecer sobre 
a, Mensé!S'em, con,_o· respectivo proj~o de re.!p-
luÇão. .., - - -

O SR. l'IANSOETO DE LAVOR (PMDB
PE. Para emitir pãrecer.) - Si. !'"reSidente, Srs. 
Senadores: 

Com a Mensagem n? 26, de 1988, o Senhor 
Presidente da República submete à deliberação 
do Senado Federal autorização para que a Prefei
tura Municipal de Paulista (PE)_ contrate, junto ao 
Banco do Nordeste do Brasil SA, este na quali· 
dade de agente financeiro da Caixa Econômica 
Federal, a seguinte operação de crédito: 

Caracteristicas da_ operação 
A-Valor: Cz$ 49.912.800,00 (corresponden

te a 240.000 OTN, à razão de Cz.$ 207,97, em 
abr/87); 

B -l'raz.<>s: ~ 
1 -de carência:_até 24 meses; 
2- de_ amortização: 240 meses; 
C-Encargos: 
1-jutos: 5,5% a.a. 
2- taxa de administração: 2% sobre cada de· 

sembolso. 
3- ,,_dei credere" do agente: 1% a.a. 
D-Garantla:quotas do Fundo de Participa~ 

ção dos Municípios - FPM. 
E- DeStinação de recursos: execução d~ 

!ieiVÍÇos.de dr.ei:lagéin e pavirrientação Urbana em 
diversas ruas da cidade;: retificaÇáO, Jimpeza e de-
sobstrução do _CaOal que liga a Av. Beira-Mar ao 
Rio Doce. ---

Segundo parecer apresentado pelo Banco do 
Nordeste _do Brasil S/A. a operação sob exame 
é viável técnica, econômica e financeifarnente. 

De acordo com os· registres do Departamento 
Regional do Banco Ce"ntJ:al, em Recife (PE), a 
situação da dívida consolídada interna do Estado 
do Amazonas encOntra-se dentro dos limites fJXa· 
dos pela Resolução n9 62, e a assürição de tal 
compromisso nâó deverá trazer ao referido Esta
do maíores pressões na Ex.ecução Orçameritária 
de _seus prOxíin9SeXercícios. 

Assim-s-en-do, concluímos pelo acolhimento da 
Mensage_O:• nos t~rmos do seguinte: 

PROJETO DE RESOLUÇÃO 

N" 27, DE 1988 

Autoriza a Prefe)tura Municipal de 
Paulista (PE) a contratar operação de 
crédito no valor correspondente, em cru· 
:tados, a 240.000 OTN. 

OSenado Federal resolve: 

Art. 1? Ê a Prefeitura Municipal de PaU. 
lista (PE), nos termos do art._29 da Resolução 
rf 93n6. autoriZada a cOntratar operação de 
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crédito no valor correspondente, em cruza
dos, a 240.000 OTN junto ao Banco do Nor
deste do Brasil 8/A, este na qualidade de 
agenfe financeiro da caixa Econõinica Fede
ral, destinada à execução de drenagem e pa
vimentação urbana em diversas ruas da cida
de, retificação, limpeza e desobstrução do 
canal que liga a Av. Beira-Mar ao rio Do_ce, 
naquele Município. - _ _ - --- -_ -

Art. ~ Esta réSolução-entra éni vigor na 
data ~e sua publicação. 

I:: o parecer, Sr. PreSidente. 

O SR. PRESIDENTE (Francisco RolleriiDerg) 
- Em discussão _o projeto. (Pausa.) 

Não havendo quem peça a palavra, encerro 
a discussão. 

Encerrada a _discussão, a votação dã matéria 
dar-se-á na sessão seguinte, nos termos regimen
tais. 

O SR. PRESIDENTE_ {Fraricisco Rollemberg)_ 
- Esgotada-a matéria- constante da Ordem do 
Dia. -

Há orador inscrito. --
Concedo a palavra ao riobre SenadOr R~bert~ 

Campos. - ~ 

O SR. ROBERTO CAMPOS (PDS - MT. 
Pronuncia o seguinte discurso.) -Sr. Pfesidente, 
Srs. Senadores: 

Publicado pelo O Estado de S. Paulo, no 
dia 8 de dezembro passado, e pelo O Globo, 
no dia 1 O daquele mês, tra9o os artigos "t o 
GuJag eletrónico!" e "() Capital Estraf'!geifo na 
URSS e na China", pa"ra o Conhecimento de meus 
Pares: 

"É O GULAG El.ElRÓNJCO! 

O projeto de lei aprovado pelo Congressd; 
que instituf a -reserVa- de mercado tarnb~m 
na área de programas de comPUtadoreS, 
software, é mais um exemplo do obscuran
tismo que domina o País, e garante ao Brasil, 
com ga1hardia, uma posição soberana de re
taguarda na disputa tecnológica mundial. Já 
aceitamos ser não o segundo, mas o penúl
timo, desde que com nossas forças e nossa 
"independênc;,ia ... " A única coisa boa da nova 
lei, cujo texto publicamos sábado último, são 
os dois primeiros artigos. O primeiro, teõ-ríca
mente, garante a liberdade de produção e 
comercialização de programas _de computa
dores. O segundo estende aos programas 
a proteção da lei dos direitos autorais. Só 
isso. Todos os outros artigos_do projeto do 
Executivo, que será- aQ:Õ"i'a tfariSfornlado em 
!e~ é a negação da liberdade de iniciativa, 
um desrespeito ao usuário e a concessão 
de poderes discricionários à SEI, Secretaria 
Espec-illl de lnforrnátictl, que se tem caracte
rizado, precisamente, por baixar normas ile
gais e interpretar de forma restritiva e. autori
tária a lei. Tudo_ continua nas mãos desse 
órgão que, inclusive, provocou, desnecessa
riamente, o confronto com os Estados Uni
dos no caso mais recente da Mkrosoft. com 
enormes prejuizos ainda não avaliados para 
toda a indústria nacional. 

De acordo com o projeto de lei aprovado 
pelo Congresso, à comercialização do soft

-ware, que corresponde ao livro da era eletrô
nica, fica sujeita a vários obstáculos. Primeiro, 
o ca-dastramento na SEI, à qual cabe o direito 
de vedar a importação de um pr~>gtama· es
trangeiro se o burocrata de plantão entender 
que existe um similar nacional. Como-essa 
.corilpa:ração entre o Sóftware estrangeiro 
e o _s_imilar nacional vai ser feita, como Dic
kens vai ser comparado a Machado de Assis, 
depende exclusivamente da interpretação 
pessoal do fundonário da SEI. Segundo, será 
exigido o pagamento de uma ·•cota de contri
buição" que pode chegar ao nível absuJdo 
de 200% l Isso represe-nta um empobreci
mento cultural do País, pois teremos de pa
gar, aqui, até 200% maiS Cã.ro um prog·rãma 
que qualquer pessoa ou firma estrangeira es
tá usando rotineiramente. Esse empobfeci
mento repercutirá ·na queda relativa da pro
dutividade, reduzindo a nossa capacidade de 
competição. Essa taxa elevadíssima é, ·tam
bém, um verdadeiro convite ao· contrabando. 
Cõmo se tudo Isso não bastasse para i-estrin
gir Çl desenvolvimento tecnológico nacional, 
o projeto de lei exige, ainda, um pagamento 
de taxa de cadastramento na SEI. cujo mon
tante será definido pelo Ministério da Ciênda 
e,T~nologia,_que tem primado por restringir 
!'JO máxjJ11Q a_lroportação de tecnologia de 
prfmeira linha, descumprindo, até hoje, a sua 
missão, Para complicar ainda mais a buro
cracia da comercialização, os softwares que 
circularão no Brasil terão que exibir um selo 

-:(!)_emitido pela SEI. Estamos em plena era 
do Gulag eletrônico ... 

Com essa série de restrições é fácil Yer 
as -conseqüências. O Brasil ficará, na área 
de programas, mais atrasado ainda do que 
já está na_ de produção de computadores, 
onde pü1Ulam empresas endividadas, que 
apenas montam aparelhos e praticam a pira-

- taria d~ computadores qbsoletos. É sabido, 
por isso, qUe a nossa economia, como um 
todo, está perdendo competitividade, pois 
não há ati_vi_d~cL_e industrial mo.dema que não 
d&penda da informática. 

A ironia da história é que esse excesso 
de proteçâo é desnecessário para os ptodu
tores- realmente- criativos, <;l!guns dos quais 

_já começaram, até, a exportar softwares bra
sileiros para -os Estados Unidos, e que talvez 
venham a ter seu nascente mercado blo
queado, a título de reciprocidade, pelas arbi· 
trariedades da SEI, em relação aos progra
mas importãdos. Quanto aos produtores na-

-~clor:tais_inefidentes, eles não serão salvos pç:>r 
procedimentOs cartonais, que amortecem a 
criativldade, da mesma forma que a indústria 

--~de_ computadores, beneficiária da excessiva 
proteção do governo, mas também afligida 
por c_ontroles: burocráticos, está hoje quase 
toda em estado pré-falimentar, na UTI do 
BNDES. 

As vítimas dessa lei insensata serão o usuá
rio, restringido no- seu direito de comprar o 
"livro eletrõnJco", e o contribuinte, que paga 
impostos a um T escuro fa1ido. E este Tesou
ro ficará mais falido aiilda após a lei do soft
ware ser-promtilgacta pelo presidente, que 
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não entendeu nada do que está acontecendo. 
A nova lei permite que as pessoaS juridkas 

- que comprarem ·softwares considerados de 
·:relevante interesse"(?) ded_uzam em dobro 
de sua renda tributável o v.alor gasto na aqui
sição do produto, desde que seja nacional. 
E isso vem justamente no· momento em -que 
o ministro J3resser Perelra de~ja cortar sub

. sídioS e- ãmeaça a NaÇão com um pacote 
fiscal para aumentar a receita ... Haja soft
ware nacional!" 

"O CAPITÀL ESTRANGEIRO' . 
NA URSS E NA CHINA 

Carlos Tavares de Oliveira 

Um dos fatos político-econômícos mais 
_ importantes dos últimos temp_gs é a espeta

cular abertura aos investimentos estrangeiros 
feita pela China e pela União Soviética. Os 
novos não tão jovens líderes, Oef!g Xiaoping 
e Mikhail Qorbachev, procedendo a uma ver
dadeira revolução nas rígidas teorias ~conô
micas comunistas, estão provando, na práti
ca, que o capital estrangeiro atual não é tão 
temível quanto o da fatídica época, no final 
do século passado e no início do atual, em 
que Marx e Lênin criáramos dogmas básicos 
do sistema. Como ocorreu aqui com relação 
ao comunismo, lá, de repente, descobriu-se 
que o capitalismo também não se alimenta 
de tenras criancinhas. Hoje, surpreendente
mente, os investimentos estrangeiros estão 
tendo tratamento mais liberaJ nos.dois gigan
tes sodalistas do que mesmo em países sem! 

-- - (ou 'pSel:ldo) capitalitas comO o Brasil e o 
Peru. 

Seguindo a sábia recomendação de Xiao
ping; de que ··a prática é a melflor regra para 
confuinar a verdade", a Chíilã deu o primeiro 
passo quando, em 1979, dentro do Programa 
das Quatro Modernizações,_teve a genial idéia 
de criar a~ Zonas EcoitólnicaS -Especiais -· 
ZEEs, destinadas a receber investimentos ex
temos voltados para a exportação (uma e~pé
cie das execráveis ZPEs brasileiras). O líder 
chinês vislumbrou, eom clareza, que a opção 
pelo mercado externo desenvolveria rapida
mente o pais, criando empregos e elevando 
o nível de vida do povo. Através do processo, 
começou a ser' ativado ó tmenso- potencial 
do mercado interno, com mais de um bilhão 
de pessoas, o maior do planeta. Além das 
quatro .Z:EEs criadas em 1980, esiao hoje 

em funcionamento mais 14, que propiciaram 
às exportações expansão superior a 50%, nos 
últimos seis anos. 

Coroando a fantástica abertura ao capital 
internacional- que já carreou cerca de US $ . 
20 bilhões -- a pOderosa empresa estatal 
China Nãtional Offshore Oil Corp. firmou 
contrato com as multinacionais Chevron. Te
xaco (americanas) e Agip (italiana) para ex
ploração do enorme campo petrolífero de 
Huizhou, na foz do rio Pérola. A CNOOC terá 
o controle do projeto, com 51%, ficando os 
restantes 49% divididos entre as três empre
sas estrangeiras. As perfurações dos poços 
começarão já no início de 1988 e a maior 
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parte da produção prevista, de 250 mil barris/ 
dia, será destinada ao mercado externo. 

Como se vê, tinha então o_ astuto Gorba
chev o caminho facilitado pelas vitoriosas ex
periêncías da China e, também, no Leste Eu
ropeu, da Hungria e Iugoslávia, para implan
tar a já celebre "perestroika" (reestruturação). 
O decreto que fez aprovar, em princípio deste 
ano, permitindo a participação estrangeira 
em até 49% do capital das novas empresas 
mistas, é mais liberal do que a Lei de Informá
tica brasileira, e mesmo do que os dispo
sitivos pertinentes da próxima Constituição. 
Não há discriminação para isenção de taxas, 
impostos e para a remessa de lucros. Nas 
últimas semanas começaram a ser divulga
das as primeiras joit~ventures registradas, 
contemplando algumas importantes empre
sas rnultinaclonais, dentro as mais de duzen
tas que se candidataram. A maior até agora, 
com o capital de US$ 6 bilhões, formada 
pela Ocddental Petroleum {do célebre em
presário americano Armand Hammer),junta· 
mente com a Marubeni Gaponesa) e a Monte
dison {italiana), mais a estatal soviética, desti
na~se a operar extenso complexo petroquí
rrllco, nos campos petrolíferos de Tenglz, no 
mar Cáspio. -

Mais recentemente, a_ Sandoz, da Suiça, 
associou-se à soviética Soyuzanilprom for
mando a empresa Tauria, para produção de 
corantes, na Criméja. Por seu turno, a Volks
wagen, alemã, em outra enorme jolnt-ven
ture com uma estatal russa, vai construir 
uma fábrica, perto de Moscou, para montar 
carros pequenos, com uma produção anual 
prevista de 250 miJ unidades, já em 1990 
- objetivando, basicamente, o mercado dos 
EUA. 

Até_ o Brasil foi premiado nesta histÓrica 
abertura do mercado soviético aos investi
mentos estrangeiros. Há dias, _o próprio Presi
dente da URSS. Andrei Gromiko, anundou 
que a firma Planco, pertencente ao Grupo 
Pão de Açúcar (do empresário Abmo Diniz) 
havia ganho a concorrência internacional pa
ra implantar o primeiro grande supermer
cado em Moscou. Nesse tipo de negócio, 
o capital poderá ser total ou majoritariamente 
estrangeiro. 

Assim, enquanto no Brasil até o líder ope
rário Antonio Medeiros reclama das crescen
tes dificuldades impostas aos investimentos 
estrangeiros, no mundo comunista o capital 
internacional é recebido de braços abertos. 
Talvez fosse oportuna, pata desafogo da Qra
ve situação económica do País. a atualização 
de alguns influentes setores da esquerda bra
sileira, os quais deveriam acompanhar de 
perto a evolução contemporânea dos acon
tencimentos nas pátrías do socialismo." 

Carlos Tavares de OUvelra é Consultor 
de Comércio EXterior da Confederação Na-
dona! do Con:érdo • 

O SR. PRESIDENTE (Francisco Rollemberg) 
- Não há mais orador inscrito. 
_ Nada mais havendo a tratar, a Presidência vai 

encerrar a presente sessão, convocando sessão 

extraordinária a realizar-se amanhã. às 1 O horas 
e 30 minutos, com a s~inte 

ORDEM DO DIA 

-l-

Votação, em tumo único, do Projeto de Lei da 
Câmara n• 99, de 1986 (n• 5.289/85, na Casa 
de origem), que regula a profissão de Supervisor 
Educacional e determina outras provídências, ten
do 

PARECER. proferido em Plenário, favorável, 
com emenda que apresenta. 

-2-
Votação, em turno único, do Projeto de Lei' da 

C!mara n" 55, de 1987 (n9 178187, na Casa de 
origem), de iniciativa do Senhor Presidente da 
República, que autoriza a doação de fração ideaJ 
de imóvel situado no Município de Juíz de Fora, 
Estado de Minas Gerais, tendo · 

PARECER FAVORÁVEL, proferido em Plenário. 

-3-
Votação, em turno únko, do Projeto de Lei da 

Câmara n• 56, de 1987 (n' 179/87, na Casa de 
origem), de infçiativa do Senhor Presidente da 
Rej:lública, que autoriza o Poder Executivo a atuali
zar, anualmente, os valores da subvenção conce
dida ao Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro 
através da Lei n" 2.956, de I 7 de novembro de 
1956, tendo . 

PARECER FAVORÁ VEL,.proferido em Plenário. 

-4-
Votaçâo, em turno único, do Projeto de Lei da 

Câmara -n9 156, de 1986 (ft9 6.694/85, na ·taSa 
de origem), de iniciativa do Senhor Presidente 
da República, que dispõe sobre o registro da pro
priedade marítima e dá outras providências, tendo 

PARECER FAVORÁVEL, proferido em Plenário. 

-5-
Votaçao, em turno único, do Projeto de Resolu

ção n~ 17, de 1988, que autoriza o Governo do 
Estéido de Goiás a contratar operação de emprés
timo externo no valor de US$ 98~00,000.00 (no
venta e oito milhões e duzentos miJ dólares ameri· 
canos), tendo 

PARECER FAVORÁVEL, proferido em Plenário. 

-6-
Votação, ém turno único, do Projeto de Resolu

ção n9 18, de 1988, que autoriza a Prefeitura Muni~ 
cipa1 de Rio das Pedras, Estado de São Paulo, 
a contratar operação de crédito no valor corres-

___ pondente, em cruzados, a 1$1.635,52 ObrigaçõeS 
do Tesouro NacionaJ- OTN, tendo · 

PARECER FAVORÁVEL, proferido em -Plenário. 

-7-
Votação, em turno único, do Projeto de Resolu

ção n~ 19, de 1988, que autoriza o Governo do 
Estado do Amazonas a contratar operação de cré
dito no valor correspondente, em cru:z;ados, a 
15.000,000 Obrigações do Tesouro Nadonal
OTN, tendo 

PARECER FAVORÁVEL, proferido em Plenário. 

-a-
Votação. em turno único, do Projeto de Résolu- · 

~o n9 20. de 1988. aue autoriza a Prefeitura Muni-
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dpal de Caçapava do Sul, Estado do Rio Grande 
do Sul, a contratar operação de crédito no valor 
correspondente, em cruzados, a 10.238,79 Obri
gações do Tesouro Nacional- OTN, tendo 

PARECER FAVORÁVEL, proferido em Plenário. 

-9-

Votação, em turno cinico, do Projeto de Resolu
ção n" 21, de 1988, que autoriza a Prefeitura Muni
cipal de Ceres, Estado de Goiás, a contratar opera
ção de crédito no valor correspondente, em cruza
dos, a 8350,00 Obrigações do T escuro Nacional 
-OTN, tendo 

PARECER FAVORÁVEL, p["Oferid0 em Plenário. 
-lO-

Votação, em tum9 único, do Projeto de Resolu
ção n923, de 1988, que autoriza a Prefeitura Muni
cipal de Caçapava do Sul, Estado do Rio Grande 
do Sul. a contratar operação de crédito no valor 
correspondente, em cruzados, a 37.052,26 Obri
gações do Tesouro_ Nacional- OTN, tendo 

- PARE~R ~ AVORÁVEL. proferido em Plenário. 

-11-

Votação, em turno único, do Projeto de Resolu
ção n9-24, de 1988, que autoriza a Prereitura Muni
cipal de Céres, Estado de Goiás, a contratar opera
ção de crédito no valor correspondente, em cruza
dos, a 55.000,00 Obrigações do T escuro Nacio
nal - OTN, tendo 

PARECER FAVORÁVEL. proferido em Plenário. 

-12-

Votação, em turno único, do Projeto de Resolu
ção n" 25, de I 988, que autorüa a. Prereitura Muni
cipal de Guapó, EstadO de Goiás; a contratarope
ração de crédito no va1or correspondente, em cru
zados, a 49.062,00 Obrigações do Tesouro Nacio
na1- OTN, tendo 

PARECER FAVORÁVEL, proferido em Plenário. 

-13-

Votação, em turno único, do Projeto de Resolu
ção n9 26, de 1988, que autoriza a Prefeitura MUni
cipal de ltaberaí, EstadQ-de Goiás, a contratar ope
ração de -crédito no valor correspondente, em cru
zados, a 17.498,79 ObrigaçõeS do Tesouro Nacio
nal - OTN, tendo 

PARECER FAVORÁVEL, proferido _em _l)iiioário. 
~ 14-14-

Votação, em turno úniCo, do PrOjeto de Resolu
ção n~Z7, de 1988, que autoriza a Prefeitura Muni
cipal de Paulista, Estado de Pernambuco, a con
tratar operação de crédito no valor correspon
dente, em cruzados, a 240.000,00 Obrigações do 
Tesouro Nadonal- OTN, tendo 

PARECER fAVORÁVEL, proferido em Plenârio. 
~ts-

Discussão, em tumo único, do Projeto de Reso
lução n9 22, de 1988, de autoria do Senador Carlos 
Chiardli e o_utros Senhores Senado~ que cons
titui, nos termos do art. 37 da Constituição Federal 
e do art. 170, alínea b, do Regímento interno, 
Comissão de Inquérito, para os fins que especifica. 
(Dependendo de parecer.) 

O SR. PRESIDENTE (Francisco Rollernberg) 
- Estã encerrada a sessão. 

(Levanta-se asessàO~s 11 horas e I O mi-
nutos.) 
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1-ATADAII'SESSÃO, EM20DE JA· 
NEIRO DE 1988 

1.1 -ABERTURA 

1.2-EXPEDIENTE -

1.2.1 -Mensagens do Senhor Presi
dente da República 

- N• 41188 (n' 39/88, na origem), restituin
do autógrafos de projeto de lei sancionado. 

Submetendo à deliberaçáo do Senado a es
cclha de nome indicado para função cujo pro
vimento depende de sua prévia aqw·escénda 

- N• 39/88 (n' 37/88, na origem), referente 
à escolha do Sr. Fernando Si)ya Alve_~, Embai~ 
xador do Brasil junto à República de Trinidad 
e Tobago, para, cumulativamente, exercer a 
função de Embaixador junto à Comunidade 
de Dominica. 

- N• 40/88 (n• 36/88, na origem), pela qual 
o Senhor Presidente da República, submete 
à apreciação do Senado Federal, acompanha
da de exposição de. motivos __ dQ S_r. Ministro 
da Reforma e do Desenvolvimento Agrário, 
proposta de reassentamento de ex-ocupante 
de área indígena, através da alienação de ter
ras de domínio da União. 

I 22-Comunicações da Preald~nda 
-Recebimento da Mensagem n~ 33/88 (ri~ 

29188, na origem), pela qual o Senhor Presi
dente da República, comunica que, a convite 
do Presidente da República do Uruguai, estará 
mltando aquele pafs no dia 6 de fevereiro 
próximo. 

-Recebimento das Mensagens n~"~~ 34 a 
38/88 (n" 3I a 35/88, na origem), pelas quais 
o Senhor Presidente da República, solicita au
torização do Senado Federal para que as Pre-

SUMÁRIO 
feituras Municipais de Angélica, Anastácio, An
tônio João e Ara_! Moreira- MS e Rio Branco 
- AC possam contratar operações de créâlto. 
para os fins que especifica 
- Recebimento·doOficio no Sl2/88 (n9176/87, 

na origem), do Prefeito de Ca__arap6, Estado 
do Mato Grosso· do _Sul, solicitando a retifica
ção da Resolução n9 54n8. 

I 2.3-Requerimento 
N~ 5/88, de autoria do Senador Vrrgílio TávO:. 

ra e outros Senadores, solicitando homena
gens de pesar pelo falecimento do ex-Senador 
Dario Cardoso. Apro1fctdo, após usarem da 
palavra no seu encaminhamento os Srs. Virgí
lio Távora e Mauro Benevides, tendo a Presi
dên.cia se associad_p às homenagens presta
das em nome da Mesa. 

I3 -ORDEM DO DIA 

ProjetO -de-- Lei da Cârriara n9 99, de 1986 
(n• 5.289/85, na Casa de origem), que regula 
a profissão de Supervisor Educacional e deter
mina outras providências. Votação adiada, 
por falta de quorum. 

Projeto de Lei da Câmara n9 55, de 1987 
(n9 178/87, na Casa de origem), de iniciatiVa 
do Senhor Presidente da República, que auto
riza a doação de fração ideal de imóvel situado_ 
no Munícipio de Juiz de Fora, Estado de Minas 
Gerais. Votação adiada,. por falta de quo-
rum. 

Projeto c:le Lei da Câmara n9 56, de 1987 
(n9 179/87, na Casa de origem), de iniciativa 
do Senh9_r Pr_esidente _da República, que auto
riza o Poder ~ecutivo a atualizar, anualmente, 
os valores da -subvenção concedida aO Insti

-tuto Histórico_ e Geográfico Brasileiro através 
da Lei n9 2.956, de _17 de novembro de 1956. 
Votação adiada, por fa)-~ _de quorum.. 

Projeto de Lei da Câmara ni> 156, de 1986 
(n9 6:694/85, na Casa de origem), de iniciativa 
do Senhor Presidente da República, que dis
põe_ sobre o registro da propriedade maritima, 
e dá outras providências. Votação adiada, 
por falta de quorum. 

PrOjeto de-ResoluÇão n9 17, de 1988,· que 
autoriza o Governo do Estadó âe Goiás a con
tratar operação de empréstimo externo no va
lor deUS$ 98200,000,00 (noventa e otto mi· 
lhões e duzentos mil dólares americanoS). Vo
tação adiada, por falta de quorum. 

Projeto de R~solução n9 18, de 19'88, que 
autoriza a Prefeitura Municipal de Rio das Pe- · 
dras,_Esta__Q_o de Sã_o Paulo, a contratar opera
ção de crédito no valor correspondente, em 
cruzados, a 131.635,52 Obrigações do T esou
ro Nacional_-:- OTN. Votação adúlda, por 
falta de quorum. 

Projeto de Resolução n9 19, de 1988,-que 
autoriza o Governo do Estado do Amazonas 
a contratar operação de crédito no valor cor
respondente, em cruzados, a 15.000.000,00 
Obrigações do Tesouro Nacional- OTN. v o .. 
fação adiada, por falta de quorum. 

Projeto de Resolução n9 20, de 1988, que -· 
autoriza a Prefeitura Munlcipal de Caçapava 
do Sul, Estado do Rio Grande do Sul, a con
tratar operação de crédito no valor correspon
dente, em cruzados, _a 10.238,79 Obrigações 
do Tesouro Nacional- OTN. Votação adJa .. 
ela, por falta de quorum. 

Projeto de Resolução n9 2J, de i 988, qUe 
autoriza a Prefeitura Municipaí de Ceres, Esta
do de. Goiás; a contratar oPeraçãO de crédito 
no valor correspondente, em cruzados, a 



124 Quinta-feira 21 DIÃRIObO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) Janeiro de 198& 

PASSOS PORTO 
Oiretor-Geral do Sen~do Federal 
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UNDOMAR PEREIRA DA SILVA 
Ointtor Adjunto 

8.350,00 Obrigações do Tesouro NacionaJ
OTN. Votação adiada, por falia de quorum. 

Projeto de Resolução- n"' 23, de 1988, (Jue- · 
autoriza a Prefeitura Municipal de Caçapava 
do Sul, Estado do Rio Grande do SuJ, a con
tratar operação de crédito no valor correspon
dente, em cruzados, a 37.052,26 Obrigações 
do Tesouro Nacional- OTN. Votação acHa
da, por falta de quorum. 

Projeto de Resolução n"' 24, de I 988, que 
autoriza a Prefeitura Municipal de Ceres, Esta
do de Goiás, a contratar operação de-crédito 
no valor correspondente, em cruzados, a 
55.000,00 Obrigações do Tesouro Nacional 
- OTN. Votação adiada, por falta de quo· 
mm. 

Projeto de Resolução n9 25, de 1988. que 
autoriza a Prefeitura Municipal de Guapó, Esta
do de Goiás, a contratar operação de crédito 
no valor correspondente, em cruzados a 

EXPEDIENTE 
CENTIIO OIIÁFICO DO SENADO FEDERAL 

. DIÁRIO DO CONGRdSO NACIONAL 
Impresso sob a responsabilidade da Mesa do Senado Feder li 
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Semestral .................................................. CzS 264,00 
Despesa c/ pastagem .................. _____ ,, .. ~.- Cz$ 66,00 
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49.062,00 ObrigaçõeS dO Tesouro Nacional 
- OTN. Votação adiada. por falta de quo
rum. 

Projeto de Resolução n" 2_6, de 1988, que 
autoriza a Prefeitura Municipal de (taberaí, Es
tado de Goiás, a .contratar operação de crédito 
no valor correspondente, em cruzados, a 
17.498,79 Obrigações do Tesouro Nacional 
- OTN. Votação adiada, por falta de quo
rum. 

Projeto de Resolução n9 27, de 1988, -que 
aUtoriZa a Prefeitura Municipal de Paulista, Es
tado de Pernambuco, a contratar operação 
de crédito no valor correSpondente, em cruza
dos, a 240.000,00 Obrigações do Tesouro Na
dona!- OTN. Votação adiada, por falta de 
quorum. 

PrOjeto de Resolução n9 22, de 1988, de 
atitória do Senador Carlos Chiarelli e outros 
Senhores Senadores, que constitui, nos ter-

mos do art. 37 da Constituiçao Federal e do 
art. 170, aJínea b, do Regimento Interno. co
missão de inquérito. para os fins que espe
.cific_a. 

Discussão encerrada após parecer profe
rido pelo Senador Chagas Rodrigues, tendo 
usadO da palavra na sua discussão os Srs. 
Fernando Henrique Cardoso e Carlos Chiarelli. 
devendo a votação ser feita na sessão' seguin
te. 

1.3.1-DeslgnaçãodaOnlemdoDiada 
próxima sessão 

1.4- ENCERRAMENTO 

2 -MESA DIRETORA 

3- LIDERES E VI CE-LIDERES DE 
PARTIDOS 

4.,..-COMPQSIÇÃO DE COI'USSÓES 
PERMANENTES . 

Ata da 8~' Sessão, em 20 de janeiro de 1988 
1 ~ SessãO Legislativa Extraordinária, da 48~ Legislatura 

- EXlRAORDINÁRIA-

Presidência do Sr. Francisco RpUemberg. 

ÀS 10 HORAS E 10 /11/NafOS, ACHAfll-SE 
PRESENTES OS SR!L SEIYADORES: 

Mário Maia -Aiuízio Bezerra-Leopoldo Perez 
-Carlos De'Carli- Áureo Mello- Odacir Soa
res - João Menezes --Jarbas Passarinho -
Alexandre Costa - Edison Lobão- Chagas Ro
drigues- Virgmo Távora- Cid Sab6ia de Carva
lho-Mauro Benevides- Lavoisier Maia- Mar
condes Gadelha- Humberto Lucena- Raimun
do üra - Marco Maciel - Mansueto de Lavor 
- Divaldo Suruagy """-_ Fr_ancisco RollemberQ
Lourival Baptista - Gei-Sôh Carriata - Afonso 
Arinos- Nelson Cam"eii"o- Ronan Tito- Fer
nando Henrique Cardoso- Mário Covas -Iram 

Saraiva---..:... Jrapuan _CÇ>Sta Júnior - Pompeu de 
Sousa - Meira Filho - Louremberg Nunes Ro
cha - Rachid Saldanha Derzi - Wilson Martins 
-Affonso Camargo -:..:...JOsé Richa ..:_Jorge Bor
nhausen ,- Dirceu Cameii"o - Carlos Chiarelli 
-José Paulo Bisol-José Fogaça. 

O SR~ PREsiDENTE (Francisco Rollemberg) 
...:...ç.A lista_ de presença acusa_o comparecimento 
d~ 43 S_rs. SenadoreS. Hciveií.dõ nUiii.ero regimen

Jal, declaro aberia a sessão. 
Sob a pfoteçõo de oeus lnlcíamos nossos tro

balhos. 

O Sr. Primeiro-Secretário irá proceder à leitura 
do expediente. 

É lido o seguinte 

EXPEDIENTE 
MENSAGEM DO PRESIDENTE 

DAREPÓBUCA 
ResUtulndo autógrafos de projeto de lei 

sandonado: 
N'41188 (n•39/88, na origem), de 19 do corren

te, referente ao Projeto de Lei da Câmara ri<:> 58, 
de 1987 (n• .241/87, na Casa de origem), que 
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atlera dispositivos da Lei_ n"' 4.504, de 30 de no
Vembro-de 1964- Estatuto da Terra. 
[ (Projeto que se transformou na Lei·no 7.647, r 19 de janeiro de 1988.) --

MENSAGEM 

Do Senhor Presidente da República, aub· 
Metendo à dellberac;io do Senado Federal 

S
' olha de nome indk:ado para função cujo 

vimento depende de sua prévia: aqules
a: 

Ottawa, Chefedo SECON, 1966/68 
Ottawa. SegundO:.Secretário, l9-66/6S 
Ottawa, Encarregado de Negócios, 1967. 

_Manágua, Segundo-S_e,_cretárlo, 1968nl. 
Manágua, Encarregado de Negócios, 1969171. 
Manágua, Encarregado do Serviço ConsUlar, 
1969171. 
Quito, Primeiro-Secretário, f974!76. 
Quito, Chefe do SECON, 1974176 
Atlanta, Cônsul, 1976f79. 
México, Ministro Conselheiro, 1982/87. 
México, Encarregado de Negócios, 1983. 
Port-of-Spairi, Einbaixador, 1987. 
XXI Sessão do Comitê Executivo e XIX Sessão 
do Conselho do CIME, Genebra, 1963 (membro) 

.. .,.,SAGEM II Reunião de CoordenaÇão da Propaganda e Ex-
J.•u::.a "1 pansão Comercial do Brasil nos EUA e Canadá, 

N• 39, de 1988 Washington, 1967 (participante). 
Reunião Extraordinária da Federação lnterarne-

(N" 37/88, na origem) ricana do Algodão, Manágua, 1969 (membro). 
, Excelentíssimos Senhores membros do Sena- Comitiva Oficial do Ministro de Esfado, visita à 
do Federal: Africa Oddental, 1972 (membro). 
I De conformidade com o artigo 42 (item III) Comitiva do Presidente da República, encontro 

~
Constituição, tenho a honra de submeter à com o Presidente da República Cia Bolív:ia, Corum-
vação de v. Ext' a escolha, que desejo fazer, bá-Ladário, 1972 (assessor). 

Senhor Fernando Silva Alves, Embaixador do Cofnitiva Oficial do Ministro de Estado, visita à 
il junto à Repúblia de Trinidad Tobago, para, República Árabe do Egito, Quênia e Israel, 1973 

cumulativamente, exercer a função de Embaixa- (membro). ___ _ 
~or do Brasil junto à Comunidade de Domínlca Comitiva do Presidente da República, v:isfta Oficial 
pos termos do artigo 56, § 19, do Regulamento _ à Portugal, 1973 (assessor). 
~e Pessoal do Serviço Exterior, baixada pelo De- GruPO de Trabalho para as cerimônias -de_ posse 
!:reta n9 93.325, de 1~ de outubro de 1986. do Presidente da República, 1974 (membro). 

Os méritos do Embaixador Fernando Silva Al- Reunião Extraordinária dos Ministros das Rela-
)!es.~ que me induziram a escolhê-lo pa .. ra O d.esem- ções Exteriores dos Países Americanos, México, 

ho dessa elevada função, constam da anexa 1974 (assessor). 
armação do Ministério das Relações Exteriores. -;w Reunião_dos MiniStros _c;i_~s F:elações Exteriores 
Brasília, 19 de janeiro de 1988.- José Sar- dos Países Americanos, Quito, 1974 (Secretário-

j>ey. Geral). 
INFORMAÇÃO IV Reunião de Peritos da Organização Latino-A

mericana de Energia, Quito, 1975 (Representan-
CURRICGLUM-VTTAE: te). . 

Embaixador Fernando Silva Alves. Comitê_ Assessor da Organização Latino-Ameri-
PortoAlegre!RS, 17 de abril de 1939. _ cana de Energia, QuitO, 1975 (Representante). 
Fllho de Dirceu Silva Alves e Augusta da Silva IV Feira Internacional do Equador, Guayaquil, 
Alves. 1975 (Diretor-Geral do pavilhão). 
Curso de Preparação à carreira de Diplomata, Visita Oficial do Presidente da República à Vene-
IRBr. zuela, 1979 (membro). 
m Curso de Treinamento e Aperfeiçoamento para Visita Oficial do Presidente da República ao Para-
Diplomatas e Chefes _de Setores de Promoção guai, 1980 (membro). 
Comercial. Visita Oficial do Presidente da República à Argen-
Terceiro-Secretário, 07 de dezembro de 1961. tina, 1980 (membro). 
Segundo-Secretário, antigüidade, 22 de nevem- Visita ütlcial do_ Presidente da República ao Chile, 
bro de 1966. , __ 1980 (membro). 
Priméiro-Secretário, merecimento, 13 de dezem- --TReunião dos Ministros das Relações Exteriores 
bro de 1972. dos Países-Membros do Tratado de Cooperação 
Conselhelro,merecimento,26demarçode 1977. Arilaiôriica, Belém, 1980. 
Ministro de Segunda Classe, merecimento, 23 de Visita Oficial do Pr_esidente da República à França, 
junho de 1981. 1981 (membro). 
Assistente do Chefe da Divisão de Passaportes, Visita Oficial do Presidente da República a Portu-
1962. __ , _ gal, 1981 (membro). _ . 
Chefe, substituto, da Divisão de Passaportes, - Visita OfidaJ do Presidente da República· à Colôm-
1963. · · • ------- · --- bia, 1981 (membro). . 
Auxiliar do Chefe do Departamento Consular e Visita Oficia] do Presidente da República ao Peru, 
de Imigração, 1963/64. 1981 (membro). 
Na Assessoria de Imprensado Gabinete, 197In4. Ordem de Rio Branco, COrriend3dor, Brasil. 
Subchefe da Assessoria de lmprensa do Gabinete, Ordem do Mérito_Aeron_áutico, Oficial, Brasil. 
1973n4. Ordem de Rubén Dário, ComendadOr, Nicarágua. 
Otefe da Divisão de Atoslntemaclonais, 1979/82. Ordem Nacional do Mérito, Comendador, Costa 
Barcelona, Vi ce--Cônsul, 1964/6$. do Marfim. 
Barcelona, Encarregado, 1964/66 o_Qfdem do Infante Dom Henrique, Comendador, 
Oltawa, Terceiro-Secretário, 1966. Portugal. 
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Ordem do Cedro, Comendador, Líbano. 
Ordem ·da República, Com-endador, República 
Árabe _do Egito. .. 
Ordem da Estrela Equatorial, Cavalheiro, Gabão. 
Ordem do Valor "Oficial,-Camarões. 
Ordem do Sol, COmendador, Peru. 
Ordem de Maio ao Mérito, Comen_dadór, Argen
tina. 
Ordem do Ubertador _Bernardo O'Higgins, Co-
mendador, Chile. ~ _ _ _ 
Ordem de Bo~Cá; CQn}~i-ldador, Coi6.rilbi~. 
Ordem de C~. Come_ndádor,_ Portug~. 
Ordem da Águia Azteca, placa, México. 

O Eri"tbaixador_Ferna'nà.o Silva Alves se enc:on
tra nesta data no exercício de 
suas funÇões de Embaixador do Brasil junto à 
RepUblica de Trinldaâ e Tobago. 

Secretaria de Estado das Relações Exteriores, 
em de de 198 . - Sérgio Barbosa_ Serra 
-Chefe do Departamento do ~rviç? EXterior. 

À Comissão de Relações El!teifores. _ 

MENSAGEM 
Do Senhor PresJdente da RepúbUca, sub

metendo à deDberação do Senado Fedenl 
proposta de reaSRntamento do eX-ocupante 
de área indigena, através da aRenação de ter
ras de domfnlo da Onlão, com área superior 
a3mUha: 

MENSAGEM 
N• 40, de 1988 

(1'1• 36188, na origem) 

Excelentissimos Senhores Membros do Sena-
do Federal:- -- - -

Nos termos do parágrafo único do_ artigo I 71 
da Constituição, tenho a honra de submeter à 
apreciação de Vossas Excelências, acompanhada 
de.Exposição de Motivos do Senhor MinistrO de 
Estado _da Reforma e do Desenvolvimento Agrá
rio, a proposta de reassentamento de ex-ocupante· 
de área indígena, através da alienação de terras 
d_e domínio da União, com área superior a 
3.000ha. -

2. A referida alienação será feita a ex-ocupan
tes da Reserva Indígena Pimentel Barbosa, situada 
no Estado de Mato Grosso, com dispensa de licita
ção, conforme estabelece o Decreto nç 85.687, 
de 2 de fevereiro de 1981. 

3. nentr~ os diversos beneficiários daquele 
decreto, Lázaro G. _de Souza e GeraldO Martins 
do Carmo, etimpiiraffi' as exigê'ni:iaS pertinentes 

-e optaram no sentido de que a área de 4.235ha, 
a ~es assegurada pelo diploma acima referido, 
fosse destacada da gleba "friri", de propriedade 
da União, situada no Município de Colíder, no 
Estado de Mato Grosso. -

A Secretaria __ Geral do Conselho de S~_gurança 
Nacional, conforme o Ofício n9 0471/5• 
SC/1522/87, de 7 de agosto de 1987, manifes
tou-se favoravelmente à alienação. 

Brasflia, 19 de janeiro de 1988. - José Sar
ney. 
EM n9 001 

Em 12-1-88 
_ Excelentíssimo Senhor Presidente da Repúbli

ca, 
Tenho a honra de s_ubmeter à elevada conside· 

raç~ de V~ Excelência a proposta de reassen-
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tamento de ex-ocupante de área indígena, através 
da alienação de terras de domíni9_ Q.C!_(.[lião, com 
área superior a 3.000 ha, cuja concretização de
pende de prévia aprovaçáo_do Senado Federal, 
consoante o disposto no art._17 ~.parágrafo único, 
da Constituição Federal. _ 

2. A referid6 alienação será feita a ex-ocupan
tes da Reserva Indígena pimentel Barbosa, situada 
no Estado de Mato Grosso, com dispensa de licita
ção, conforme estabelece ,o Decreto n" 85.687, 
de 2 d~ fevereiro de 1981. __ _ _ _ __ 

3. Dentre os diversos beneficiários p_~quele 
decreto, Lázaro G. de Souza e Geraldo Martins 
do Carmo, cumpriram as exigêriCíâs pertinentes 
e optaram no sentido de que a área de 4235ha, 
a eles assegurada pelo diploma acima referido, 
fosse destacada da gleba "Jrirí", de propriedade 
da União, situada no Mu_nicípio de Colíder, no 
Estado (fe Mato Grosso. 

4. A alienação já corita Com- o assentimento 
prévio da Secretaria GeraJ do Conselho de Segu
rança Nacional, conforme Ofício n~ 0471/5~ 
S0'1522JS7, de 7 de agosto de 1987. 

5. Assim, considerando que a instrução do 
respectivo processo atende às exigências do Se
nado Federal, constantes do art. 407 de seu Regi
mento Interno, proponho seja solicitada, através 
de mensagem, a aprovação daquele Colegiada, 
para a alienação em referência. 

Renovo· a Vossa Excelência, na oportunidade, 
os protestos do meu mais profundo respeito. -
Jáder fontenelle Barbalbo, Ministro de Estado 
da Reforma e do DesenYolvimento Agrário. 

LEG!S!AçliO C!Tfi.DA 

CONSmUIÇÃO DA REPÚBUCA 
FEDERATIVA DO BRASIL. 

..... , ___ ,_. ____ .,..,~-
Art. 171, A lei federal disporá sobre as condi

ções de legitimação da posse e de preferênda 
para aquisição, até cem hectares, de terras públi

. cas por aqueles que as tomarem produtivas com 
o seu trabalho e o de sua família. 

Parágrafo único. Salvo para execução de pla
nos de reforma agrária, não se fará, sem prévia 
aprovação do Senado Federal, alienação ou con
cessão de terras públicas com área superior a 
três mil hectares. 

DECRETO N• 85:687, 
DE 2 DE FEVEREJRO DE i98I 

Dispensa de licitação para alienação 
de glebas destinadas ao reassentamento 
de colonos localizados na Reserva lndí· 
gena Plmentel B..mosa, Estado de Mato 
Grosso. 

O Vice-Presidente da República, no exercício 
do cargo de Presidente da República, usando da 
atribuição _que lhe confere o art. 81' item m da 
Constituição, e tendo em vista os arts. 126, § _29, 
letra b, 143 e I 95 do Decr~-Lei n~ 200, de 25 
de fevereiro de 1967; decreta: - --- --

Art. 19 Fica o Instituto Nacional de Coloni
zação e Reforma Agrária (Incra) autorizado a dis
pensar o processo de licitação para alienação de 
áreas destinadas ao reassentamento de colonos 
e sítiantes localizados na Re:serva Indígena Pimen
tel Barbosa, no Estado-de Mato Grosso. 

Art. 29 A alienação de que trata o artigo ante
rior será feita às pessoas conStantes das relações 
anexas. coro a expedição de título defmitivo de 
domínio, pelo preço de pauta de valores de terra 
nua, estabelecida pelo Incra, vigente em 13 de 

_agosto de 1980, -data da publicação do Decreto 
n_9 85.025/80, no Diário Oficial da União, que 
es_t.abeleceu, definitivamente, os limites da Reser
va Indígena Pimentel Barbosa. 

Parágrafo único. Qi.tarído a_ área for superior 
a 3.000 _na;- a alienação somente será efetuada 
após prévia aprovação do Senado Federal, de 
Conforinidade com o parágrafo único do art. 171 
da COQ$tituíção. · -

Art. 39 as· interessádos, a que se refere o ca~ 
put do artigo anterior, não terão o prazo de 90 
(noventa) dias. a contar da data da notificação 
do Incra, para escolhe:rem a área, dentre as que 
-rorem iitdícadas por aquela Autarquia, importan
do o silêncio na renúncia ao direito assegurado 
por este decreto. -

_ . Art.. _A? Este decreto entra em vigor na data 
-âe sua publicação, revogadas as disposlções em 
·contrário. -- -

Brasília, 2 de fevereiro de 1981; 1609 da Inde
pendência e 939 da República. - AOREUANO 
CHAVES~ Ângelo Amaury StábUe ~Mário 
Andreazza. 

A Relaç~o mencionada no presente Decreto está publi· 
cada ~o"p.ÇJ. de 4-2-81. 

SeM indufda opoFtunamente em Ordem do Oia 

_ O SR. PRI;SIDENTE (Francisco Rollemberg) 
. -O expediente lido vai à publicação. 

O SR. P~IDENTE (Francisco Rollemberg) 
.~-A presidência recebeu a Mensagem n~ 33, de 
1988 (n~ 29/88, na Origem), pela qual o Senhor 
Presidente da República, em obediência ao Decre~ 
to Legislativo n~ 1, de 15 de maio de 1987, comu· 
nica que. a convite do Presidente da República 
do Uruguai, estará visitando aquele' país no dia 
6 de fevereiro próximo, para encontro tripartite 
Com ·os Presiâentes JúJio Maria Sanguinetti e Raul 
Alfonsín, da Argentina, indo, em seguida, à Co
lômbia, onde atenderá convite do Presidente V~rgí
llo Barco para Visitar seu país nos dias 8 e 9 
do mesmo mês. -

- É a seguinte a mensagem recebida pela 
Presidência 

MENSAGEM 
N• 33, de 1988 

(I'!• 29/88, na origem) 

Excelentíssimos Senhores Membros do Sena
do Federal: 
_ Pretendo, em 1988, dar: seqüêilciã. ao proceSSo 

-de intensificação das relações do Brasil .com os 
países fatínO:.americanos. O ãno de 1987 foi bas
tante auspicioso nesse sentido. As nossas inicia
tivaS diPlomáticas na região tiveram grande lm~ 
pacto e significado histórico. Refiro-me, entre ou
tras, à associação do Brasil ao Mecanismo Perma
nente de Consulta e_ Concertação Poiítica inSti
tuído pelo Grupo dos Oito, cujo ponto mais alto 
foi a reunião presidencial do México, celebrada 

Janeiro de 1988 

em novembro de 1987, e que resultou no com· 
premissa -de Acapulco para a Pãz, o Desenvol· 
vimento e a Democracia, 

2. Particular importância para o Brasil vem 
assumindo o processo de integração e coope
ração económica na América Latina. Os acordos 
concluídos corn- a Argentina e o Uruguai já são 
responsáveis por uma mudança qualitativa no re• 

_ Jacionamento do 8f'C!Sil com aqueles países. Em 
1988, preterido ãProfundar o ~-nt_~ndiinento com 
aquelas NaÇões vizinhas, explorar novos campos 
de atuação conjunta e articular posições comuns 
em foros internacionais e regionais, nota~Çl[(!e:nte 
no Grupo dos Oito. = -

3. ·É nesse sentido que, com base na autori
zaçãO que me íoi concedida pelo Congresso Na
cional, através do Decreto Legislativo no 1, de 15 
de maio de 1987, tenho a honra de comunicar, 
consoante o seu artigo 29, que, a convite-do Presi
dente da República do Un~_guª'i, estarei visitando 
aquele país, no dia 6 de fevereiro· próximo, para 
encontro tripartite com os Presidentes Julio Maria 
Sangtiinétti e Raul Alfonsín, da Argentina. Do Lhu· 
guai, pretendo desJocar-me p_ara a Colômbia, on
de atenderei convite do Presidente Virgílio Barco 
para visitar seu país, nos dias 8 e 9 de fevereiro. 
Na ocasião tenciono concluir novos entendimen
tos formais nos campos político, econõmico e 
de_cooperação técnic:a. 

Brasília, 19 de janeiro de 1988. - José Sar
ney. 

O.SR- PRESIDEI'!TE (Francisco Rollemberg) 
---:-A presidência recebeu as Mensagens n9"' 34 
~ 38, de 1988 (N'?..31 a 35/88, na oriQem) de 
19 do _corrente, pelas quais n Senhor Presidente 
da Repút>lica, nos termos do art 2~ da resolução 
n9 93n6, do Senado Federal, solicita autorização 
para que as prefeituras municipais de Angélica, 
Anastácio, Antônio João e Arai Moreira (MS) e 
Rio Branco {AC) possam contratar operações de 
crédito, para os fins que especifica. 

Nos termos da Resolução n~ 1, de 1987, a presi
dência designará, oportunamente, o relator das 
matérias. 

O SR. PRESIDEI'!TE (Francisco Rollemberg) 
-A presidência recebeu, do Pr~feito de Caaf.ilj:>ó, 
Estado -do Mata Grosso do Sul, o Oficio fi'?·$)2, 
de 1988 (N9 l7ô787, na oriQem), solicftai1do _a 
retificação da Resolução n~ 54, de 1978, qué autO
rizou aqu_f!le_ município_- a elevar em Cj:$ 
30.000.000,0t1 (trúlta · milhOes de CruZeifos), o 
montante de sua dívida consolidada. 

Nos termos da Resolução n~ 1, de 1987, a presi
dênia designará, oportunamente, 9 relator da ma
téria. 

O SR. PRESIDENTE (F rancisêo Roliemberg) 
- Sobre a mesa, requerimento que vai ser lido 
pelo Sr. Primeiro~Secretário. -

É lido o seguinte: 

REQUERIMENTO 
N•S, de 1988 

Requeremos, na forma regimental, e de acordo 
com as tradições da Casa, as seguintes liOmena. 
gens pelo fal~imento d_o ex-Senador e ,Co)1sti
tuinte de 1964 Dario Cardoso: -_ : · 

a) inserção em ata de um voto de profundo 
pesar; -- - -. ·- -.-- ·---- .--==-
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b) apresentação de condolências à família e 
ao Estado de Goiás. 

Sala das Sessões. 20 de janeirO de 195ê . .;. -
Vlrgilfo Távora - Humberto Lucena - Gef
son Camat.a-Francisco Rollemberg -José 
Paulo Bisol- Lulz VIana- Rachld Saldanha 
Derzl-Leopoldo Peres -Mauro Benevides 
- Carlos ChlareDl - Alexandre Costa -
Pompeu de Sousa. 

O SR. PRESIDENTE (Francisco Rollemberg) 
- Este requerimento depende de liberação, em 
cujo encaminhamento poderão fazer uso da pala
vra os Srs. Senadores que_o desejarem. 

Concedo a palavra ao nobre Senador Virgílio 
Távora. o 

OSR. VIRGÍUO TÁVORA (PDS -CE. Para 
encaminhar a votação.)- Sr. Pfesidehte, Srs. Se-
nadores:_ _ 

Em -dezembro próximo passado perdeu Goiás, 
o Centro-Oeste, um filho que tanto honrou e, por 
sua atuação, ilustrou a casa-à que pertencemos. 
A memória é vã, o tempo tudo_ apaga menos 
o reconhecimento dos feitos em prol da _comuni
dade, aquelas pessoas eleitas pelo destino. Dez, 
quinze anos atrás, a morte de Dario Délio Cardoso 
comoveria toda a região; objeto seria ele de gran
des homenagens; recebe hoje, Sr. Presidente_, Srs. 
Senadores, da parte de seu ex-colega, este Preito 
de saudade e, ao mesmo tempo a exaltação de 
seus méritos. Adversários fomos por muito tem
po, trazemos a esta Casa b 1-elembra_r de um ho
mem, que máxime nos idos de 1947 a 1955, 
tanto a abrilhantou e que tão marcada influência 
teve na vida pública do grande Estado vizinho, 
desde 1926, quando ainda, bem jovem, aos 27 
anos, na função investido foi de Procurador da 
República, Se_ção de Goiás. 

Desta data em diante, confunde-se sua atuação 
com o cotidiano da vida pública da terra dos Ludo
vicos e Caiados. 

Desembargador dos mais distinguidos, de 
1934 a 1945; COnstituinte em 1946; Senador da 
Repúblfca de 1947 a 1955. Vice-üder, e depois, 
Uder do extinto PSD; Presidente da Comissão 
de Cónstituição e Justiça; Professor Catedrático 
da Faculdade de Direito da Universidade Federai 
de Goiás; ProCUrador-Geral da Justiça do"Distrito 
Federal, em 1950; AssesSOr Jurídico do Ministério 
da Viação e Obras Públicas, na época- ein que 
ocupávamos. no Gabinete Tahctedo tfe'<{es, aque
la Pasta, em 1961/1962~ASse-sSolJur'ldico do Mi-· 
nisterio da Educação, membro do Conselho Ad
ministratiVo da Terracap; Assessor;.Jurídlco da 
Presidência da Novacap, de 1957 a 1971; são 
estes, Exas., alguns dos múltiplos cargos por ele, 
com brilhantismo inegável, exercidos. 

Sr. Presidente, primordialmente_ queríamos _fa
lar do _homem Dario Délio Cardoso, daquela es
plêndida figura humana, que perlustrou na vida 
deste Partido, que por tantos anos norteou a polí
tica brasileira, que foi o PDS, deste homem, exem
plo de firmeza, honradez, lealdade à sua agremia
ção partidária, que, aO mesmo tempo, dava as 
maiores provas de magnanimidade com seus ad
versários vencidos. 

Recordamo-nos bastante de como compreen· 
sivo era ele com os problemas da política tão 
dura, àquela época, do Estado de Goiás. 

Secretário-Geral éramos da antida UDN, e sem
pre chamados fomos a interferir em questões lo-

cais, e_ nu11;ca, jamais, em tempo algum, Dario 
_ Dél!o Cardoso <;om o poder na mão, uma das 
; pessoas mais prestigiadas pelo Presidente Jusce
lino Kubitschek, deixou de atender àquilo que jul
gávamos as justas pretensões de nossos correli-
gionários. . 

Recordamo-nos do Pril&lntisrno com que se 
houve. Colega também nosso que foi na Escola 
Superior de Guerra, quarido o congresso Nacional 
ainda estava no Rio de Janeiro, o quanto se distin
guiu naqueles memoráveis debates que informa
r<UJI a criação da chamada Doutrina de Se:gt,ll'~ça 
Nacional. 

__ . Orgulhávamo-no_s todÕS nós, Parlamentares e 
s_e.uS Colegãs,- compOnentes âa primeira iurffia 
eviada pelo Congresso a essa escola de alto estu
do, do vibrante cliscwso do S. ~. sempre abor
dando, com o senso que presidia aos seus atas, 
os problemas e as questões mais cruciais ela épo
ca. 

Neste _momento, pois, Sr. Presidente, quando 
enviamos à Mesa este requerimento, queremos 
deixar dito: os homens passam, suas açõeS ficam. 
Goiás aí está no esplendor do seu progresso, mas, 

_ quando escrita for a história desse Estado, quando 
~-a perspectiva do tempo permitir o exame impar
cial dos homens e dos fatos que, de 1940 a 1960, 
aconteceram nesse Estado, certo estamos de que 
Dario Délio Cardoso ocupará, realmente, para to- · 
dos os que a lerem, o lugar de destaque que 
realmente merece, para nossa alegria, a de Nerio-

- ne, seu digno filho, a (Juem tanto devem os traba
lhos desta Casa. 

Era 6 que tí~hãmos a dizer, Sr. Presidente. (Mui
to bem!) 

O Sr. Mauro Benevldes - Sr. Presidente, 
peçd a palavra para encaminhar. 

- -O SR. PRESIDENJE (Francisco Rollemb~ffij 
~ Concedo-a-palãVhl ao nobre Senador Mauro 

-Benevides, para encaminOai- a votação. 

O SR. MAURO BENEVIDES (PMDB....:. CE. 
Para encaminhar a votação. Sem revisão do ora
dor.)- Sr. Presidente, Srs. Senadore_s:_ 

Tragõ, em- ilcnrie da bancada do Partido do 
1\tovimento Democrático Brasileiro, integral soli
dariedade a esta homenagem póstuma que o Se
nado, a requerimento do eminente Senador Vrrgí
lio Távora, presta, neste momento, à memória 
imperecíVel ~o Senador Dario Délio Cardoso, que, 
durante tantas décadas, dignificoU a vida pública 
brasileira e a cultura jurídica nacional, tendo ponti· 
ficado, como Parlamentar, dos mais preeminen
tes, a tribuna do CQngresso e; e.spedãlmente, esta 
Casa, durante o período em que aqui exerceU 
um mandato de representante do povo de Goiás, 
de 1945 a 1954. 

Não tive evidentemente, $r. Presidente, o privilé
gio de conviver de perto com o Senãdor Dario 
Délio _Cardoso. Pelo pronunciamento do Senador 
Virgílio Távora, podemOs aferir as suas extraor
dinárias qualidades de homem público, de Parla
mentar digno, de Jurista eminente, de Professor 
universitário, de Jornalista profissional. No exer
cício de todas essas _atiridadé_s-J. _Q -~nadar Dario 
Déüo earaoso pôs à mOStra a sua comPetênC-ia, 
O seu talento, a sua probidade e o seu espírito 
político.- --- - · 

_O Sr. Chagas Rodrigues- V. Ex~ permite 
um aparte, nobre Senador _Mauro Benevides? 
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O SR. MAURO BENEVIDES -Ouço V. Ex' 
com_grande honra, nobre Senador Chagas Rodri· 
gues. 

O Sr. Chagas Rodrigues- V. Ex' .Stá falan· 
do depois de termos -ouvido a palavra do nobre 
Senador Virgl1ío Lãvóra. E o senador Virgílio Tá
vora, ao encabeçar o requerimento, como primei
ro signatário, cumpriu um dever, e V. Ex', agora, 
fala com oportunidade. Queria apenas registrar 
que V. EX' está falando não só em seu nome 
e em nome do PMDB do $enado, como traduz. 
os sentimentos de tQdos os peemedebistas do 
Brasil. Todos lamentamos profundamente o pas
samento desse homem extraordinário sob todos 
os aspectos. Se foi um grande homem do ponto 
de vista político e do ponto de vista intelectual, 
para mim, a maior qualidade de S.~ foi a honra
_d~ foi um homem digno, foi um homem hon
rado. 

O SR. MAURO BENEVIDES -Agradeço 
a_V. ~.nobre Senador Chagas Rodrigues, sua 
manifestação de ãpOio, que _reforça, s~ dúvida, 
aquela minha autoridade_de falar nesta hora em 
nome do üder Feméindo Henrique Cardoso, em 
nome da Bancada do PMDB, ao tributar no Sena
do Federal, nesta manhã, o preito da sua sincera 
admiração. do seu respeito e da sua saudade 
imorredoura ao grande Senador Dario Délio Car
doso, que, ocupando uma das cadeiras desta Ca
sa, sempre teve a preocupação de s.e_rvir ao seu 
Estado natal e servir,_ sobretudo, ao País e à comu-
nidade brasüeira: -

O Sr. Pompeu de Sousa - V. Ex" permite 
um aparte, nobre Senador Mauro 6enevides? 

. Ó SR. )'IAURO BEI'tEViDES- Ouço\'. Ex' 
com imensa atenção, nobre Sen;:1dor Pompeu de 
Sousa. 

O ·sr. Pompeu de Sousa -Meu caro Sena
dor-Mauro BeneViàeS;Sr. Presidente, Srs. Senado
res, tendo subscrito o requerimento dq_~Senador 
Vii-9ilio Távora e ouvido o discurso de S. Ex', como 
estou ouvindo com igual-satisfação intelectual
não satisfação, porque se trata do falecimento 
de Dario Délio Cardoso, mas sati~fação intelectual 
e política -, não podia deixar de associar-me 
a esta homenagem a "esse- grande vultO da vida 
pública deste País. Acompanhei essa vida dedi
cada ao Brasil e ao seu EStado, dedicada ao culto 
das instituições democráticas deste PaíS, nãO pro
priamente como político militante, m"'s em outra 
área da minha vida pública, que é de jornalista 
ao lado de professor universitário, e acompanhei 

-a admiração que Dario Délio Cardoso sempre 
mereceu de todos n6s, pelo serviços que prestou 
ao País e ao Senado Federal. Devo assinalar, de 

- passagem, embora hãó Seja dos menores servi
ços que nos tenha prestado, que o Senador _Dario 
Délio Cardoso deixa realmente como co);:Iboração 
a esta Casa -colaboração que se mantém até 
hoje,_e espero que se_man~nha por multo tempo 
-a pessoa de_seu filho Nerione Nunes_Cardoso, 
figura indispensável ao bom funcionamento desta 
Casa e do Congresso Nacional. 

~ - . 
OSR.MÁÓROBENEVIDES-Testemunho 

também a V. EX', nobre Senador Poinpeu de Sou
sa; o meu agradecimento pelo ~eu aparte -e pela 
homenagem que ig1.,1almente presta à memória 
inesquecível do grande brasileiro Senador Dario 
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Délio <:ar doso. S. &fOi Professor e MeStre uÍUVer: -
sitárlo, atividade que V. _Exf, Senador Pompeu de 
Sousa, continua exercendo com brilho excepcicr 
na!, a exemplo de Dario Délio Cardoso~ J~ nas 
exéquias do falecido Sehado~. reallzaçi?ls na Igreja 
de Santa Cruz. -eu me fiz presente, para levar a 
minha solidariedade à famflia enlutada e, de formã 
particular, a essa figura extraordinária de servidor 
qualificado, competente e dedicado, que é Nerio
ne Nunes Cardoso. Vi naquela manhã, uma igreja 
repleta, talvez um milhar de pessoas, todas, a1~ 
para reverenciar a a1ma e a memória do grande 
Senador Dario DéUo Cardoso. 

O Sr- Carlos Chlarelll - Pennije V. Ex' um 
aparte? · 

O SR. MAQRO BEI'IEVIDES - Pois não. 
Ouço o aparte de V. Ex', nobre Senador Carlos 
Chiarem. 

O Sr. Carlos Chlarelll-llustre Senador Mau
ro Benevides, associo-me peSsoalmente e associo 
a Bancada do Partido da Frente Liberal às home
nagens, às reverências e ao preito de saudade 
e, sobretudo, solidarizo·me com a proposta aqui 
apresentada, posto que, inegável no seu mérito, 
indiscut!vel a sua oportunidade, mormente nesta 
rápida, mas pertinente, visão biográfica de Dario 
Délio Cárdoso, feita, preliminarmente, pelo ilustre 
Senador Vtrgmo Távora, que teve a iniciativa desta 
homenagem. Neste momento, por V. ~ eviden
temente se tem uma visão global de tanto quanto 
foi, de tanto quanto fez e de tanto quanto signi
ficou Dario Dél!o Cardoso em tennos de engran
decer a classe polftica, de valorizar a figura do 
homem público, de destacar a seriedade dos juris-
ta. Mais ainda, nos associamos, através dos nos
lOS sentimentos. nesta homenagem, a essa figura 
t6o dinâmica e tão idônea. continuador dos proce
dimentos éticos e da competência intelectual de 
aeu pai, cuja memória preiteamos - o nosso 
estimada _e brilhante servidor desta Casa Dr. Ne
riorle Nunes Cardoso. Por isso, nos associamos, 
neste momento, coletivamente, à tão justa home
nagem. 

O SR. MAQRO BEI'IEVIDES - Agradeço, 
também, a V. Ext, nobre Senador Carlos Chiarell~ 
a adesão que traz, em seu próprio nome e em 
nome da Bancada do seu Partido, à homenagem 
que o Senado, por iniciativa do S~_!lador Virgmo 
Távora, presta, neste instante, ao inoMdável ho
mem público Senador Dario Délio Cardoso. 

Presente à missa de sétimo dia pela alma do 
Senador Dario Délio Cardoso -=. como dizia há 
poucos instantes-, na Igreja Santa Cruz, durante 
a homilia, o sacerdote fazia exatamente o reaJce, 
o destaque merecido da vida, da obra, do trabalho, 
da dignidade do Senador Dario Délio Cardoso 
que, naquele instante, recebia da comunidade 
brasiliense, da colónia de Goiás aqui radicada, 
é de brasileiros de outros cantos do País, aquela 
homenagem. Naquele instante, todos nós, orando 
pela alma de Dario Délfo Cardoso, estávamos ali, 
sem dúvida, testemunhando o nosso respeito e 
a nossa admiração ao grande brasileiro. 

O Sr. Edison Lobão - Pennlte V. Ex" um 
aparte? 

O SR. MAQRO BEI'IEVIDES - Concedo 
. o aparte ao nobre Senador Edison Lobão. 

O Sr. Edlson Lobio -Senador Mauro Bene
vides, são justas as homenagens que hoje se pres
tam ao ex-Senador DMio Oé1io Cardoso. Sem 
dúvida nenhuma, foi Dario Délio Cardoso um polí
tico de grande projeção nacional, um político que 
aDrilhantou sua Bancada no Senado com a sua 
inteligência, com o seu talento e com o seu p-atrio
tismo. Conheci-o Procurador da Novacap, ao tem
pO eiri que eu também trabalhava no complexo 
do Distrito Federal. Era Assessor do Governador 
da cidade e ele, Procurador-Geral da Novacap, 
que foi uma grande instituição nesta cidade e 
que a construiu. Sempre de bom trato, bom ami
go, bom companheiro, cordial, inteligente, porta· 
dor de todas as qualidades para o exercido do 
rilandato que teve nesta Casa, como repre!len
tante do povo de Goiás. Associo-me, portanto, 
a V. Ex" nestas homenagens tão justas e mere
cidas. 

O S~ MAQRO BEI'IEVIDES - A manifes
tação de- V. &, nobre Senador Edison Lobão, 
é, sem dúvida, das mais significativas, porque V. 
Ex' teve o privilégio de privar, de perto, do convívio, 
da amizade e da estima do eminente Senador 
Dario Délio Cardoso, a quem homenageamos 
neste instante. 

Estou abs_olutamente certo de que o povo de 
Goiás saberá cultuar;-através dos tempos, a me
mória do grande representante, do ilustre Con
gressista, do notável Senador, do Jurista, do Pro
. curador, do servidor público exemplar que, no 
exercício de todas as suas múltiplas atividades, 
sempre soube honrar, dignificar e enobrecer a 
sua terra natal, a sua gente e, ,.sobretudo, o País. 
(Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Francisco Rollemberg) 
-~ Em votação o requerimento. 

Os Srs. Seriadores que o aprovam queiram per
manecer sentados. (Pausa.) 

Aprovado. 
A Mesa associa-se às homenagens ao eminente 

Senador Dário Délio -Cardoso, recentemente fale
cido, e fará cumprir a deliberação da Casa. 

O" SR. PRESIDENTE (Francisco Rollemberg) 
-Passa-se à 

ORDEM DO DIA 

A lista de presença a__cusa o comparecimento 
de apenas 43 Srs. Senadores. Entretanto, em ple
nário, não há quorum para deliberação. 

Em conseqüência, a apreciação dos itens de 
n\)S 1 a J~ _da pauta, em fase de votação, fica 
adii:tda para a_ próxima sessão ordinária. 

São os seguintes os itens cuja votação ê 
adiada 

l 

_.Votação, em tumo.Ynico, do PrQjeto de Lei da 
.Câmara n1 99, de 1986 (n~ 5289185, na Cas_a 
de origem), que regula a profissão de Supervisor 
Educacional e determina outras providências, ten
do 

PARECER, proferido em Plenário, favorável, 
com-~menda que apresenta. 
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2 
__ Votação , em turno único, do ProjetQ de Lei 
da Câmara n• 55, de 1987 (n' 176187, f Cosa 
de origem), de iniciativa do Senhor Pr idente 
da República, que autoriza a doação d fração 
ideal de imóvel situado no Muni_cípio de;_ Juiz de 
Forã, Estado de MinaS GerãiS, tendo 

PARECER FAVORÁVEL profe~do.êm Plenário. 

3 

Votação, em turno único, do Projeto de Lei da 
Câmara n• 56, de 1987 (n• 179/87, na P,sa de 
origem), de iniciativa do Senhor Presidente da 
República, que autoriza o Poder Executivd a atuali
zar, anualmente, os valores da subvençãp conce
did~ ao Instituto Histórico eGeográfico 13rasileiro 
através da Lei n~ 2.956, de 11 de nove~bro de 
1956, tendo 

PARECER FAVORÁVEL, proferido em Plenário. 

4 

Votação, em turno único, do Projeto de Lei de 
Câmara n• 156, de 1986 (n• b.694)85, :na é..., 
de origem), de iniciativa do Senhor Presidente 
da Repúb.lica, que dis. põe sobre o registr~1 

da pro
priedade marítima e dá outras providênd , tendo 

PARECER FÃVORÁVEL proferido em. en6rio. 
5 

Votação, em turno único, do Projeto d~ Resolu
ção n~" 17, de 1988, que autoriza o Gof.remo do 
Estado de Goiás a contratar operação de! emprés
timo extemo no valor de US$ 98.200.oob.oo (no
venta e oito milhões e duzentos mil dólarFs 811'leri-
canos), tendo - . 

PARECERFAVORÁVELproferidoemiPien*lo. 
6 I 

I 
Votação, em turno únicó, do Projeto d~ Resolu

ção n9 18, de 1988, que autoriza a Prefeitura Muni
cipal de Rio das Pedras, Estado de São Paulo, 
a contratar operação de crédito no valOr corres
pondente, em cruzados, al31.635,52 O/,rigaçõel 
do Tesouro Nacional - OTN, tendo 

PARECER FAVORÁVEL, proferido em Plenário. 
7 

Votação, em turno único, do Projeto de Resolu
ção n9 19, de "I 98S, qUe autOriza o oOYemo do 
Estado doAm.izonas a contratar operação de cré
dlto no valor correspon~ente, em çruzadQs, a 
15.000.000,0CLO~rigaçôes do Tesouro Nacional 
-OTN, tendo 

PARECER FAVORÁVEL, pf6fend0 em Plenário. 
8 . 

Votação, em turno· único, do Projeto de Resolu~ 
ção n~ 20, de 1988, que autOriza a Prefeitura Muni
dpaJ de Caçapava do Sul, Estado do Riõ Grande_ 
do Sul, a contratar operaçáo de crédito no valor 
correspondente, em cruzados, a 10.238~79 Obri· 
gações do Tesouro Nacional- OTN, tendo 

PARECER FAVORÁVEL, proferido em Plenário. 

9 

Votação, _em turno único, do Projeto de Resolu
ção n9 2 I, de 1988, que autoriza a Prefeitura Muni
cipal de Ceres, Estado de Goiás, a contratar opera
ção de crédito no valor correspondente, em cruza
dos, a 8350,00 Obrigações do TesotirO Nadonal 
-OTN, tendo 

PARECER FAVORÁVEL proferido em Plenário . 
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10 
Votação, em turno único, do Projeto de Resolu

çio n'~ 23, de 1988, que autoriza a Prefeitura Muni
cipal de Caçapava do Sul, Estado do Rio Grande 
do Sul, a contratar operação de crédito no valor 
correspondente, em cruzados, a 37.052,26 Obri· 
gações do Tesouro Nacional- OTN, tendo 

PARECER FAVORÁVEL, proferido em Plenário. 
11 

Votação, em turno único, do Projeto de Resolu
ção n'~ 24, de 1988, que autoriza a Prefeitura Muni: 
cipal de Céres, Estado de Gõlás, a contratar opera
ção de crédito no valor correspondente, em cruza
dos, a 35.000,00 Obrigações do Tesouro Nacio
nol-OTN, tendo 

PARECER FAVORÁVEL, proferido em Plenário. 

12 

Votação. em turno único, do Projeto de R~u
ção n'~ 25, de 1988, qUe autoriza a Prefeitura Muni
cipal de Guap6, Estado de Goiás. a contratar ope
ração de crédito no valor correspondente, em cru
zados, a 49.062,00 Obrigações do Tesouro Nado
no!- OTN, tendo 

PARECER FAVORÁVEL, proferido em Plenário. 
13 

Votação, em turno ún1co, do Projeto de Resolu
ção n~' 26, de 1988, qU:eautor~Za -a Prêfeiti.Jra Muni~ 
q:,al de Itaberaí, Estado de GOiás, a contratar ópe
ração de crédito no valor co.n:espondente, em cru· 
zados, a 17,498;79 Obiigaçõeis do T escuro Nado
MI- OTN, tendo 

PARECER FAVORÁVEL, proferidO em Plenário. 
14 

Votação, em turno único, do Projeto de Resolu
çio rt' 27, de 1988, que autoriza a Prefeitura Muni~ 
q:,ai de Pau6sta, Estado_de Pernambuco,_~ con~ 
tratar operação de cté_dito no valor correspon~ 
dente, em cruzados, a 240.000,00 Obrigações do 
Tesouro Nacional - OTN, tendo 

PARECER FAVORÁVEL, proferido em Plenário. 

O SR. PRESIDENI'E (Francisco Rollernberg) 
-Item 15: 

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Resolução n9 22, de 1988, de autoria 

· do Senador Carlos Chiarelli e outros Se
nhores Senadores, que constitui, nos ter
mos do art. 37 ela Constituição Federal 
e do art. 170, alfnea b, do Regimento Inter· 
no, comissão de inquérito, para os fms que 
especifica. (Dependendo de parecer.) 

Nos termos do art. 69 da Resolução n9 01, de 
1987, a PI:esidênda designa o eminente Senador 
Chagas Rodrigues 'para emitir o parecer sobre 
o Projeto. 

O SR. CHAGAS RODRJGOES (PMDB -
PI. Para proferir parecer.) -Sr. Presidente, Srs. 
Senadores: 

Com fulcro nos arts. 37 da ConSt1tü!Ção Federal 
e 170, alínea b, do Regimento Interno desta Casa, 
apresentou o ilustre Senador Carlos Chiarelli, com 
o apoiamento de inúmeros senadores o presente 
projeto de resolução, visando a consbluição de 
Comissão de Inquérito destinada a investigar as 
denúncias de irregularidades na Administração 
Pública veiculadas pelos meios de comlllicaçio. 

Pretende, com a criação da comissão, identi
ficar responsabilidades em decon'ênc:ia de qual
quer tipo de corrupção e sugerir medidas capazes 
-de estabelecer mecanismos de controle e de mo
ralização da Administração Pública. 

A justificação da medida ressaJta a necessidade 
de vir o Senado Federal a assumir a função investi
gat6ria acerca da procedência, ou rião, das notl~ 
das e denúncias de procedimentos irregulares 
no âmbito da Administração Pública. 

Registra a mencionada justificação: 

"Não apurar as denúncias_, poderá ser en
tendido pela sociedade como descaso ou co
nivência, o que não seria admissivel, pois no 
primeiro caso significaria o caos adminiStra
tivo, e no segundo, intuito de beneficiar o 
infrat6r. - -

Não se pode permanecer omisso ante 
J.al. guadro, posto que, cqm tão candentes 
acusações, ou há_ injustiças, por inverdade, 
e o a,ç_usador é uffi caluniador,_ e deve ser 
desmascarado e pun!do, Ql! a 4~nÇmcia é 
verdadeira, e o ·corrupto precisa ser identifi
cado como culpado e rigorosamente puni~ 
do." 

A proposição atende aos requisitos regimentais 
previstos no arl 170 da lei interna, especialmente 
o seu_§ 3_<?, ao indicar o_número_ de_seus membros 

~(nove), o prazo de duração (noventa dias) e os 
fatos a apurar. 

Nesta oportunidade, ocorrendo a hipótese à 
que--alude o .m. 17 I do Regimento Interno, deve 
sei sUbinetidéi à deliberação da CaSa a proposição 
que, por razões de_ conveniência e de interesse 
público, merece acoll"!imento. 

Pela aprovação do projeto. 

O SR. PRESIDEI'I'IE (Francisco RoUemberg) 
-O parecer conclui pela aprovação do projeto. 
-- Em discussão o projeto. 

O Sr. Fernando Hellflque Cardoso - Sr. 
Presidente, peço a palavra para discutir o projeto. 

O SR. PRESIDEN1E (Francisco Rollemberg) 
--Concedo a palavra, para discutir, ao nobre Se
. nadar Fernando.Henrique Cardoso. 

O SR. FERNAI'IDO HEl'IRJQ(JE CARDO
SO (PMDB- SP. Para discutir. Sem revisão do 
orador.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Como Uder da Bancada do PMDB, manifesto 
o meu apoio a essa iniciativa do.Senador Carlos 
Chiarelli e a:o pareCer do Senador Chagas Rodri~ 
gues. Parece~nos índispensável que, em matéria 
de tal relevância, cujo interesse é do Pais e; Portan
to, do Governo, tudo se esclareça, e o Senado 
não pode omitir-se. 

Aproveito a oportunidade para adiantar, a este 
Plenário, que convocarei, de modo especial, a 
Bancada do PMDB para que esteja presente, dan~ 
do número à aprovação desse requedmento. 

O objetivo exposto pelo Senador Carlos Chia
rem eiri seu requerimento, e agora referendado 
pelo Senador Chagas Rodrigues. é claro, auto-ex~ 
plicativo, não requer nenhuma consideração adi~ 
dona!. J"ião se trata, de forma alguma, de wna 
posição a priori do Senado. Trata~se do cumpri~ 
menta_ estrito das nossas funções constitucionais. 
Ainda mais agorã, que estamos prestes, espero 
eu, a aprovar a nova Consbluição, é indispensável 
que o poder de fiscolizaçio seja exercido em kxlo 

a plenitude pelo Senado da República. O fato de 
termos o Partido da Maioria e de sustentarmos 
o Governo, ao:_contrário de nos_ __ inibir, leva~nos 
a __ aprovar manifestação dessa natureza, porque 
o Govemo_deseja o esclarecimento cabal dos fa-
tos.. e, se não o-desejar, não é democrátlc_O."Poftan~ 
_to, ele deseja. · 

O SR. PRESIDENTE (Francisco Rollemberg) 
- Continua em discussão o projeto. 

O Sr. Carlos ChiareDJ- Sr. Presidente, peço 
,a palavra para discutir. 

· O-SR. PREsiDENTE (FranciscO Rollernberg) 
- Concedo a pa1avra ao nobre Sem!dor Carlos 
Chiarelli, para discutir. -

· O SR. cARLOS ciiJAREliJ (PFL - RS. 
Para discutir. Sem revisão do orador,)- Sr. Presf.. 

- · d"ente, Srs. Senadores: · · 

Gostaria de secundar a manifestação do Sena
dor Fernando Henrique Cardoso. 

Nesse momento, quando já ternos o parecer 
do ilustre Sen~àor Chagas Rodrigues favorável 
à aprovaÇão do projeto de resolução e à criação 
da Comissão Parl~___gntar de Inquérito, que: visa 
ªapuração das irregularidades ocorridas no.seio 
da Administração Pública, na medida que se pro
q.rra elucidar os fatos e identificar realm~Ote a _ 
veracidade --segundo a iniciativa tomada por 
·S. Br, o Uderdo Partido da Maioria. Nos_ mesmos 
moldes, junto à Bancada do Partido da Frente 
Uberal, faremos uma mobilização para que, em 
próxima se_ssão agora ultimado o procedimento 
regimental, aprovado o parecer _e, conseqüente
menté, pronto para a votação da matéria, possa
mos criar a Comissão e fazê-la de pronto_funcio
nar, para que seja um instrumento _de _apuraçio, 
um instrumento de participação _do Poder Legis
lativO na vida nacional, sobretudo no acompa
nhamento das ações do Executivo. 

Este, o propósito, e esta, a fmalidade da nossa 
Bancada, do nosso Partido, e _assim_ agiremos. 

O SR. PRESIDEKI'E (Francisco Rollemberg) 
-Continua a discussão. (Pausa.) 

Não havendo mais quem peça a palavra, encer~ 
ro a discussão. 

Encerrada a discussão, a votação da matéria 
dar':'se-á na sessão_ seguinte, nos termos regimen-
tais. . 

O SR. PRESIDENTE (Francisco Rollemberg) 
- Nada mais havendci a tratar, vou encerrar a 
presente sessão, designando para a sessão ardi~ 
nária de segunda-feira, dia 25, às 14 horas e 30 
minutos, a seguinte. 

ORDEM DO DIA 

1 

Votação, em turno único, do Projeto de Lei da 
Câmara n• 99, de 1986 (n• 5.289185, na Casa 
de origem), que regula a profissão de Supelvlsor 
Edu_cacional e determina outras providências, ten-
do. -

PARECER, proferido em Plenário, favorável, 
com emenda que apresenta. 
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2 

Votação, em turno único, do Projeto_ d~ Lei da 
Câmara no 55, de 1987 (n9 178/87, na Casa de 
origem), de iniciativa do Sen,hor Presidente da 
Repúblicã, que autoriza a doaç'ão de fração ideal 
de imóvel situado no Municipio de Juiz de Fora, 
Estado de Minas Gerais, tendo. 

PARECER FAVORÁVEL, proferido em Plenário. 
3 

Votação, em turno único, do Projeto de Lei da 
Câmara n? 56, de 1987 (n9 I 79/87, na Casa de 
origem), de iniciativa do Senhor Presidente da 
República, que autoriza o Poder Executivo a atuali
zar, anualmente, os valores da subvenção,. conce
djda ao Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro 
através da Lei n9 2.956, -de 17 de nov:embro de 
1956. tendo 

PARECER FAVORÁVEL, proferido em Plenário. 

4 

Votação, em turno único,- do _Projeto de Lei da 
Câmara no 156, de 1986 (no 6.694/85, na Casa 
de origem), de iniciativa do Senhor Presidente 
da República, que dispõe sobre o registro da pro
priedade marftima, e dá .outras providências, ten-

a contratar operação de crédito no valor corres· 
pendente, em cruzados. a 131.635,52 Obrigações 
do T esotiti:> Nacional - OTH, tendo. 

PARECER FAVORÁVEL, proferido em Plenário, 

7 

Votação, em turno único, do ~ojeto de Resolu
ção n9 19, de 1988, que autoriza o Governá do 
Estado do Amazonas a contratar operação de cré
dito no valor correspondente, em cr~,~~ados, a 
I5.000.000,00-Obrigações do Tesouro Nacional 
- OTN, tendo. 

PARECER FAVORÁVEL, proferido em Plenário. 
8 

Votação, em turno único, do Prqjeto de Resolu
ção n9 20, de I 988, que autoriza a Prefeitura Muni
cipal de Caçapava do Sul, Estado do Rio_ Grande 
do SUl, a contratar operação de crédito no valor 
correspondente, em cruzados, a 10238,79 Obri
gações do Tesouro Nacional~ QTN, tendo. 
P~ÇJ;_~fAVORÁVEL, proferido em Plenário. 

9 

do. .. . . . 
PARECER FAVORÁVEL, proferido em Plenário. 

Votação, em turno único, do Projeto de Resolu
ção n9 2I, de 1988, que autoriza a Prefeitura Muni
cipal de Cei-es, Estado de Goiás, a· coritrataropera
Ção"de crédito no valor correspondente, em cruza
dos, a 8350,00 Obrigações do T escUro Nadnal 

5 

Votação, em turno único, do Projeto de Resolu
ção n9 17, de 1988, que autoriza o Governo do 
Estado de Goiás a contratar operação de emprés
timo externo no valor deUS$ 98,200,000.00 (nó' 
venta e oito milhões e duzentos mll dólares ameri-
canos), tendo. -

PARECER FAVORÁVEL; proferido em Plenário. 

6 

Votação, em turno único do Projeto de Resolu
ção n9 18, de 1988, que autoriza a Prefeitura Muni
cipal de Rio das Pedras, Estado de Sào Paulo, 

- OTN, tendo. . 
PARECER FAVORÁVEL, proferido em Plenário. 

10 

-Votação, em turno únicÕ, do Pfofeto de Resolu
ção n~ 23, de I 988, que autoriza a Prefeitura Muni-

-_s;ipal de Caçapava do Sul, Estado do Rio Grande 
do Sul,- a contratar operação de _crédito no valor 
correspondente, em cruzados, a 37.052,26 Obri
gações do T escuro Nacional - OTN, tendo 

PARECER FAVORÁVEL, proferido em Plenário. 

11 
Votação, em turno único; do Projeto de Resolu

-ção n9 24, de I 988; que autoriza a Prefeitura Muni-

cipal de Céres, Estado de Goiás, a contratar opera
ção de crédito no valor correspondente, em cruza
dos, a 55.000,00 Obiigações do Teso~ro Nado
na!- QTN, tendo 

PARECER FAVORÁVEL, proferido em Plenário. 

.. 12 

Votçtç_ão, em twno único, do Projeto-·de Resolu
ção n9 25, de 1988, qUe aUtoriza a Prefeitura Muni
cipal de Guapó, Estacfo de Goiás, a contratar ope
ração de crédito no valor correspóndente, em cru· 
zados, a 49.062,00 Obrigações ·do Tesouro Nacio-
nal ...... OTN, tendo . 
. PARECER FAVORÁVEL, proferido em Plenário. 

13 

Votação, em turno único, do Projeto de Resolu
ção n9 26, de 1988, que autoriza a Prefeitura Muni
cipal de ltaberai, EstadO de Goiás, a contratar ope
ração de crédito no valor correspondeiite, em cru-
zados, a 17.498,79 Obrigações do Tesouro Nado
na! - OTN, tendo 

PARJ;o;R"FAVORÁVEL. proferido em P!:márlo. 
14 

Votação, em turno único, do Projeto de Resolu
ção n9 127, de I988, que autoriza a Prefeitura 
Municipal de Paulista, Estado de Pernambuco, a 
contratar operação de crédito no valor correspon
dente, em cruzados, a 240.000,00 Obrigações do 
Tesouro Nacional- OTN, tendo 

PARECER FAVORÁVEL, proferido e_m Plenário. 

15 

Votação, em twno único, do Projeto _de Resolu
ção rP 22, de 1988, de autoria do Senador Carlos 
Chiarem e outros Senhores Senadores, Que Cons
titui, nos termos do art. 37 da Constituição Fecteral 
e do arl 170; alínea b, do Regimento Interno, 
comissão de inquérito, para os fins que especifica, 

-tendo 
PARECER.FAVORÁ\IEL, proferido em plenório. 

O SR. PRESIDEI'!Jll (Francisco Rollernberg) 
- Está encerrada a sessão. -

(Levanta-se a sess§o às 11 horas e 30 mi
nutos.) 
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1.1 -ABERTURA 

12-EXPEDIENTE 

1.2.1 -Mensagens do Senhor Presi
dente da RepúbUca 

- W42 e 43/88 (n" 41 e 42/88, na origem), 
restituindo autógrafos de projetas de lei san
clonados. 

-N<:>44/88 (n9 44/88, na origem), de'agra
decimento de comunicação. 

1.2.2 - Ofidos do Primeiro-Secretório 
da Câmara dos Deputados 

Comunlc~ndo à aprovaçJo das seguintes 
mMérias; 

-Projeto de Lei do Senado n~ 257/85 (n• 
6.554/85, naquela Casa)." · -

-Projeto de Lei do Senado n' 73/86 (n' 
263/87, naquela Casa). · 

Encaminhando à revisão do Senado aut6-
grafos dos seguintes projetas: 

-Projeto de Lei da Cã"niara no:> 1/88 (nç 
303/87, na Casa de· origem), que concede 
pensão especial a Dona Maria Carolina Vas
concelos Freire. 

-Projeto de Lei da Câmara n9 2/88 (n9 
302/87, na Casa de Of!Qerri), que -concede 
pensão especial a Gilson da Si1va Martins e 
dá outras providências. 

-Projeto de Lei da Câmara n9 3/88 (no 
266/87, na Casa de origem), que concede 
pensão especial a Benedito Moreira Lopes, 
pioneiro do esporte automobilístico brasileiro. 

··SUMÁRIO 
1.2.3 - Comunicações da Presidência 

- Recebiniento do OfíCio n9 S/3/88, do Go· 
vemador do Estado de Minas Gerais, sOlici· 
tçmdo autorização do Senado Federal a fim 
de que aquele Estado possa realizar operação 
de crédito externo no valor de US $ 
48,500,000.00 

-Recebimento das Mensagens n95 45 a 
151/88, pelas quais o SenhOr Presidente daRe
pública solicita autorização para que as Prefei

, turas Municipais de Macaíba-RN, Santos Du-
mont-MO e Turiaçu--MA, possam contratar 
operações de crédito, para os fms que espe· 
cifica. 

1.2.4- Comunicé!-ção 

Do Senador fo"\auríclo C:orrêa de que se au
sentará do País. 

1.2.5 -.Comunicação da Presidência 

~Transferência, a pedido do homenagea~ 
do, de sessão solene do COngresso Nacional, 
para d~ a Ser oportun_am~nte !'flarcada. 

1.2.6 - Dlscurs~ do Expediente 

SENADOR JOÃO MEriEZE:s - Situação 
_e_c;onômJca e financeira do País. 

-SENADOR fTAMAR FRANCO - Declara
ção do Ministro da Fazenda divulgada pela 
imprensa, sobre a indefrnição da duração do 
mahdató-presi,dencial e o combate à inflação. 

1.3-0RDEM DO DIA 

1.3.1 -Requerimento 

- N9 6/88, de inversão da Ordem do Dia, 
a fim de que o item 15 seja apreciado em 
}9 lugar. Aprovado. 

Projeto de Resolução n9 22,_de_ 1988,' -de_ 
autoria do Senador Carlos Chiarelli e outros 
Senhores Senadores, que constitUi, nos ter
mos do art. 37 da COristítuição Federal e do 
art. 170, alínea b, do Regimento lntemo, Co
missãO de_ Inquérito, para os fins (Jue espe
cífica. Aprovado. 

Redação fmal do Projeto de Resolução n9 
. 22188. AprOvida. A promulgaç.!llo. -

Projeto~ de Lei da Câmara no 99, de 1986 
(n9 5.289185, na Casa de origem), que regula 
a profissão de Supervisor Educacional e deter
mina_ outras providências. Aprovado com 
emenda. 

Redaçáo final da emenda ao Projeto de Lei 
da Câmara n9 99/86. Aprovada. A Câmara 
dos Deputados. 

Projeto de Lei da Câmara n9 55, de 1987 
(n9 178/87, na Casa de origeffi), ·de iniciativa 
do S~or Presidente da República, que auto
riza a doaçlio de fraçâo ideal de imóvel situado 
~no Município ·de Juiz de Fora, Estado de Minas 
Gerais. Aprova~o. A sanção. 

ProjetO- de Lei da Câmara n? 56, de 1987 
(n9 179/87, na Casa dé órigem), -de 'liiiciativa 
do S_enhor Presidente da República, que auto
riza o Poder Executivo a atu~izar; anualmente, 
oS -valores da subvenção concedida ao_ lnsti· 
tuto Histórico e Geográfico S:raslleiro através 
da Lei n9 _2.956, de.17-ae novembrO de 1956. 
Aprovado. A sanção. 
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Oiretor Exec:utivo 
lUIZ CARlOS OE BASTOS 
Oiretor Administrativo 
JOSEClER GOMES MOREIRA 
Oiretor Industrial 
liNDOMAR PEREIRA DA Sll VA 
Dinttor Adjunto 

Projeto de Lei da Câmara n., 156, de 198Õ 
(n9 6.694/85, n21: CaSa de origem), de iniciativa 
do Senhor Presidente da República, que dis
põe sobre o registro da propriedade marítima 
e dá outras providências. Aprovado. À sanR 
ção. 

Projeto de Resolução n9 17, de 1988, qUe 
autoriza o Governo do Estado de Goiás a con
tratar operação de empréstimo externo no vaR 
lar de U5$ 98,200,000.00 (noventa e oito mi
lhões e duzentos mil dólares americanos). 
Aprovado. Tendo usado da palavra os Srs. 
Jamil Haddad, Carlos Chiarelli e João Mene-
zes. 

Redação final do Projeto de Resolução n9 
17/88. Aprovada. A promulgação. 

Projeto de Resolução n9 18, de 1988, que 
autoriza a Prefeitura Municipal de Rio das Pe
dras, Estado de SãO Paulo, a contratar opera· 
ção de crédito no valor correspondente, em 
cruzados, a 131.635,52 Obrigações do Tesou
ro Nacional- OTN. Aprovado. 

Redação fmal do Projeto_ de _Resolução n~ 
18/88. Aprovada- A promulgação. · 

ProJeto de Resolução n9 19, de 1988, que 
autoriza o Govemo do Estado do Amazonas 
a contratar operação de crédito no valor cor
respondente, em cruzados, a 15.000.000,00 
Obrigações do_TeSOuro Nacional- OTN, 
Aprovado. 

Redação final do Projeto de Resolução Jf. 
19/88. Aprovada. A promulgação. . 

Projeto de ResoJução n" 20, de 1988, que 
autqriza a Prefeitura Municipal de Caçapava 
do_Sul, Estado do Rio Grande do Sul, a con· 
tratar operação de crédito no valor correspon
dente, em cruzados, a 10.238,79 Obrigações 
do Tesouro Nacional- OTN. Aprovado. 

Redação final do Projeto de Resolução n9 
20/88. AproVada. À promulgação. 

Projeto de Resolução n" 21, de 1988, que 
autoriza a Prefeitura Municipal de Ceres, Esta
do de Goiás, a contratar operação de crédito 
no valor correspondente, em cruzados, a 
8350,00 Obrigações do-Tesouro NaCional
OTN. Aprovado. 
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-_Redação final do Projeto de ResoJução n_? 
21/88. Aprovada. À promulgação. 

Projeto de Resolução n9 23, de 1988, que 
autoriza a Prefeitura Municipal de Caçapava 
-do Sul, Estado_do Rio Grande do Sul, a con· 
:tratar operaçãO de crédito no valor correspon· 
dente, em cruzados, a 37.052,26 Obrigações 
do Tesouro Nacional- OTN. Aprovado. 

Redação final do Projeto de Resolução n• 
~3/88. Af?~va~. A promulgação. . 

Projeto de Resolução n9 24, de 1988,_que 
autoriza a Prefeitura Municipal de Ceres, Esta
do de Goiás, a contratar operação de crédito 
no valor correspondente, em cruzados,_ a 
,?,?.OOQ,OO 'ObrigaÇões do Tesouro NaciOnal 
~ OTN. Aprovado. 

__ Redação final do Projeto de Resolução no 
24/88. Aprovada- A promulgação. 

---Projeto de Resolução nç 25, de 1988, que 
autoriza a Prefeitura Municipal _de Guapó, Esta
do de Goiás, a contratar operação de crédito 

_no valor correspondente, em cruzados, a 
49.062,00 ObriQações do Te5ouro Nacional 
- OTN. Aprovado. 

Redação- fmal do Projeto de Resolução nç 
25/88. Aprovada. À promulgação. 

Projeto de Resolução n? 26, de 198_8, que 
autoriza a Prefeitura Municipal de Jtaberaí, Es
tado de Goiás, a contratar operação de crêdito 
no _valor correspondente, em cruzados,. a 

--,---,17.498,79 Ob~gações do Tesouro Nacional 
- OTN. Aprovado. 

Redação final do Projeto de Resolução n' 
26(88. Aprovada. À promulgação. 

ProJeto de Resolução nç 27, de 19_88, que 
autoriza a Prefeitura Municipal de Paulista, Es
tado de Pernambuco, a contratar operação 
de crédito no valor correspodnente, em cruza. 
dos, a 240.000,00 Obrigações do Tesouro Na
cional - OTN. Aprovado. 

Redação fmal do Projeto de Resolução n9 
27/88. Aprovada. À promulgação. 

1.3.2 -Discursos após a Ordem do Dia 

SEi'IADOR JARBAS PASSARINHO, pela or
dem -Indagando da Presidência, tendo em 
vista o cancelamento da sessão solene do 
Congresso Nacional, se vai convocar sessão 
para amanhã. 

- - O SR PRESIDENTE- Resposta à indaga
ção do Senador Jarbas Passarinho. 

SENADOR MARCONDES aADE[HA -
"Declaração de Brasília" produzida pela As
sembléia Parlamentar Latino-Americana para 
a Dívida Exterria. 

SENADOR OMGAS RODRIGUES~ "Car
ta de Salvador." 

SEi'/ADOR /11AUROBENEV!DES- Faleci· 
mente de Moraes Né, editorialista do jornal 
O Povo, de Fortaleza. 

SENADOR FRANCISCO ROLi..E:MÉJERO
Crise no Setõi=" de E!nergia elétrica no Nordeste. 

1.3.3 -Comunicação da Presid~nda 

Convõcação de sessàO_extrao[dÍnáiia a rea
lizar-se amanhã, às 1 O horas e 30 minutos, 
com Ordem -do Dia que designa. 

IA- ENCERRAMENTO 

2-RETIACAÇÁO 

-Ata da 1' Sessão, realizada em 16-12-87 

3-A~DOPm$ID~DOS& 
NADO FEDERAL 

-N9 261, de 1987 (republicação) 
-W I a 7, de !988. -

4-MESA DIRETORA 

5- LiDERES E VI CE-LiDERES DE 
PARTIDOS 

6- COMPOSIÇÁO DE COMISSÕES 
PERMAI'IENTES 



Janeiro de 1988 DIARIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) Terça-feira 26 133 

Ata da 9~' Sessão, em 25 de janeiro de 1988 
1 ~ Sessão Legislativa Extraordinária, da 48ª Legislatura 

Presidênda dos Srs.: Humberto Lucena e Frtmdsco RoUemberg 

As 14 HORAS E 3Q_MINUTOS, ACHAM-SE 
PRESENTES OS SRS: SENAOQRES: 

Atuízlo Bezerra- Leopoldo Perez- João Mene
zes -Aimir Gabriel-Jarbas Passarinho -Ale
xandre Costa- Edison Lobão - Otagas Rodri
gues- Vu-gílio Távora- Ctd Sabóia de Carvalho 
- Mauro Benevides - Marcondes Gadelha -
Humberto Lucena - Raimundo Ura - Marco 
Maciel - Guilherme Palmeira - Francisco Ro
llemberg - Lourival Baptista - Gerson Camata 
-João Calmon - Jamil Haddad -Afonso Ali
nos -Nelson Carneiro -Itamar Franco- Ro- _ 
nan Tito- Fernando Henrique Cardoso- Mário 
Covas - Iram Saraiva- - lrapuan Costa Júnior 
- Pompeu de Sousa - Meira Filho - Roberto 
Campos-Rachid Saldanha Derzi-Wilson Mar
tins - Affonso CamarQO -José Richa -Jorge 
Bomhausen- CarloS-Chiarelli -José Fogaça. 

O SR. PRESIDEN'IE (Francísco Rollemberg) 
- A lista de presença acusa o comparecimento 
dê 39 Srs. Senadores. Havendo número regimen
tal, declaro aberta a sessão. 

Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos tra
balhos 

O Sr. Primeiro-Secretário procederá à leitura 
do Expediente. 

É lido o seguinte 

EXPEDIENTE 

MENSAGENS DO PRESIDENTE DA 
REPáBUCA 

Restituindo autógrafos de Projetos de Lei 
.sancionados: 

N9 42/88 (n<:>41/88,naotigem),de21 docorren· _
te, referente ao Projeto de Lei da Câmara n~ 51, 
de 1987 (n"' 183/87, na Casa de origem), de inicia· 
tiva do Senhor Presidente da República, que fixa 
o efetivo da Polícia Militar do Território Federal 
do Amapá e dá outras providências. 

OÁCOSDOP~O~ECUIT~O 
~-DA CÂMARA DOS DEPaTADOS 

N9 4/88, de 21 do corrente, comunicando a 
aprovação, sem emendas, do Projeto de Lei do 
Senado n"' 257, de 1985 (n9 6554/85, naquela 
Casa), de autoria do Senador Gastão M.üller, que 

--estabelece a obrigatoriedadê do cadastramento 
dos_ doadores de sangue, bem como a realização 
de exames laboratOriais no sangue coletado, vi· 
Sando a prevenir a propagação de doenças, e 
dá outras providências. . 

(Projeto _enviado à sanção em 21-1-88): 
N~> 5/88, de 22 do corrente, comunicando a 

aprovação, sem emendas, do Projeto de Lei do 
_~nado n"' 73, de 1986' (ri~> 263/87,.naquela Casa), 
de autoria do Senador José Fragelli, que altera 
a redação dos arts. 18, 27, 33 e 34 da Lei n9 
5.197, de_3 de janeiro de 1967~ que dispõe sobre 
a proteção à fauna, e dá outras providências. 

(Projeto enviado à sanção em 22-1-88). 

oFfaos 
Do Sr. Prlmelro-8ecrdário da Câmant dos 

Deputados, encaminhando à revisão do Se
nado autógnúos dos seguinte projetos: 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA 
N• 1, DI; 19118 ~ 

(1'1• 303187, ria Casa de origem) 

{De iniciativa do Senhor Presidente da República) 

Concede pensão especial a Dona Maria ca
roUna Vasconcelos Frefl'e. 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. J9 Fica conce-dida a Dona Maria Carolina 
Vasconcelos Freire, viúva do Ministro Marcos de 
Barro~_ Freire, falecido em conseqüência de aci
dente no desempenho d~ suas f~nções, pensão 
especial no valor equivalente a 20 (vinte) Veies 
o salário-mínimo de referência 

(Projeto que se transformou na Lei n~> 7.648. 
de 21 de janeiro de 1988). ~ · 

N9 43/88 (n942/88, na OríQem):-de-21 dO corren
te, referente ao Projeto_ de Lei da Câmara n~ 57, 
de 1987 Complementar (ri<:>- 57/87, na Casa de 
origem), de iniciativa do Senhor Presidente da 
República, que dispõe sobi-e aposentadoria volun
tária, nas condições que especifica, aos servidores 
civis que trabalham em estabelecimentos indus
triais da União; produtores de munições e explo
sivos. 

Parágrafo ón!co. A pensão de que_ trata este 
_artigo_ é vitaJícia e reversível, conforme o disposto 
na lei"_ri93.373, de I2de marÇO â_e_195á. 

- Art 2.,: Ficá VE;dâda if acumula-ção dést"ê be
neficio com quaisquer outros recebidos dos co
fre_s públicos, resg~ardado o direito de opç~o. 

(Projeto que se transformou na Lei Comple
mentar n"' 58, de 1988). _ 

De agradecimento de comunicação: 

N9 44/88 (n9 44/88, na origén); de 21 âo cQrren
te, referente à promulgação das Resoluções n'1' 
195,395 e 398, de 1987. 

Art. 3~ A despesa decorrente desta lei _correrá 
à-conta d-e -Encargos Previdênciários da União 
-:- Recursos sob a Supervisão do Ministério da 
Fazenda. 

Art 49 Esta lei entra em vigor na data de sua 
publicação. 

Arl 5~ Revogam-se as disposições em con-
trátíO. - -

MENSAGEM N• 692, DE 1987 

ExCelentíssimos Senhores Membros do Con
gresso Nacional: 

Nos termos do art. 5 _1 da Constituição Federal, 
tenho a honra de submeter à elevada deliberação 
de Vossas Excelências, acompanhado de expo-

sição de motivos do Senhor -Ministro-Chefe do 
Gabinete Civil da Presidência da República, o ane
xo projeto de lei qUe "concede pensão especial". 

Brasília. 4 de dezembro de 1987. -José Sar
ney. 

EXPOSIÇÃO DE MóTIVOS l'f• 8, DE 30 DE NO
VEMBRO DE 19~87, 00 SENHOR MINI$11<0-
CHEFE 00 GABINETE CML DA PREsiDtN
CIA DA REPÚBUCA. 

Excelentíssimo Senhor Presi_àente_ da Repúbli
ca. 

Tenho a honra de submeter à superior conside
ração de Vossa Excelência Projeto de lei que con
cede pensão _especial a Dona Maria Carofina V<JS· 
concelos Freire, viúva do Ministro Marcos de Bar
ros Freire. 

· 2. Marcos Freire faleceu em acidente aéreo, 
no dia 9 de setembro deste ano, quando se encon· 
trava em pleno exercício de suas funções, na qua
lidade de Titular do Ministério da Reforma e do 
Desenvolvimenta"Agrário. -

3. Ao longo de sua brilhante carreira de ho
mem público, prestOu _à Nação serviços dos mais 
relevantes, tomando-se credor do reconheci~en· 
to da Pátria. 

4. Não sendo pesso_a de posses, -deixou sua 
famí1ia em situação que está a merecer o amparo 
do Estado, para assegurar as mesmas condições 
de existência condigna, mantidas durante a vida 
de seu chefe. 

5. Esse reconhecimento dever-Se-á fazer de 
forma concreta, mediante a conc~são de pensão 
especial, nos termo_s do projeto de lei anexo:· 

6: Encaminhando-o ao· Congresso Nac1onal,_ 
Vossa Excelênda estará praticando um ato de 
justiça. A • 

Colho o ensejo para renovar a Vossa Ex,celenaa 
protestos do meu mais profundo r~speito. --: Ro
naJdo Costa Couto, Ministro Chefe do Gabmete 
etvn. 

lEGISLAÇÃO OTALM 
LEIN" 3.'373 

. DE 12 Di MARÇÓ DE 1958 

Dispõe sobre o Plano de Assistência 
ao Funcionário e sua Fanúlla, a que se 
referem os arts. 161 e 256 da Lei n' 
1.711, de28de outubro de 1952, na par
te que diz respeito à Previdência. 

O Presidente da Répública 
Faço saber que o Congresso Nacional decreta 

_ e eu sanciono a seguinte lei: 
Art. 1 ~ O Plano de Previdência tem por obje

tivo principal possibilitar aos funcionários da 
União, segurados obrigatórios 4efinidos em le_is 
especiais e peculiares a cada instituição de previ
dência, meios de proporcionar, depois de sua 
morte, recursos para a manutenção da respectiva 
família. · · 
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Art. 2~ O Plano de Previdência compr~ende: Parágrafo único. -Nos, processos_ de ha!;lilita-
I -Seguro SociarobiigãiórJÕ:· .ção; exigir-se-á o mínimÕ de documentação ne-
II-Seguro privado facultativo. c.eSSário, a juízo da autoridade a quem caiba con-

Art. 3o O Seguro Sacia_! oJ?rigatóriQ garante . ceder a pensão, e concedic!a _esta, qualquer prova 
os seguintes benefícios: -poSterior s6 produzirá efeito a data em que foi 

r -Pensão vitalicia; oferecida em diante, uma vez que implique a ex-
I!-Pensão temporária; -- tlusão âe b-enefldário. 
lli- Pecúlio especial. Art. 79 Por morte do;; beneficiários ou perda 
§ 1? o pecúlio especial será calculado de da condição essencial à percepção das pensões, 

·acordo com o art. 5° do Decreto-Lei IT? 3.341, estas-reverterão~ 
de 12 de junho_ de 1941, não poder1do, porém, _ 1-a pensão vitalícia - para os beneficiários 
ser inferior a 3 (três)_vezes o scillário-base do contri- ·das pensões temporárias; 
buinte falecido. - - -_ II-as_ pensQ.e'S temporárias - para os· seus 

co-benefidários, oU, mi falta destes. para o benefi
§ 2~ O pecúlio especial será concedido aos ciár!o da pensão vitalícia. 

beneficiários, obedecida a seguinte ordem: -· Art.- "âo A despesa com -o pagamento da dife-
a) o cônjuge sobrevivente, ··exceto o desqui- rença ~ecorrímte da execução do disposto nos 

tado; aits~ 4~< e 59 desta lei, correrá à conta da dotação 
b) os filhos menores de qualquer condição, orçamentária do Ministério da Fazenda, deSfihãda 

ou enteados; - a pensionistas. 
c) os indicados por livre nomeação do segu- Art 9<' Em períodos nunca superiores a um 

rado; - ·qüiil.qúêriiO e sempre que as circunstâncias acon-
d) os herdeiros, na forma dã lei civil. selharem, o Instituto de Previdência e Assistência 
§ 3o A declaração dos bene"ficiários será feita dos Servidores do Estado reajustará as pensões 

ou alterada, a qualquer tempo, somente perante concedidas aos beneficiários de seus segurados, 
o Jpase, em processo especial, neJa se meneio- de forma a atender variações de custo de vida. 
nando claramente 0 critério para· a divisão, no uiilizando-sedo seu fundodemelhoriadepensão, 
caso de serem nomeados diverSos.beneficiários. ou-solicitando ao Governo recursos adicionais, 

. quarido inSuficiente o fúndo referido. 
Arl 4e I:: ftxada em 50%_ (cinqüenta por cen- Parágrafo único. Da arrecadação proveniente 

to) do salário-base, sobre o qual incide o desconto das contribuições de seus segurados obrigatórios, 
mensal compulsório para o lpase, a soma das para fins de benefícios de família, não poderá 
pensões à família do contribuinte, entendida co- _ 0 instituto despender em despesas administrativa 
mo esta o conjunto de seus beneficiários que quantia superior a 20% (vinte por cento). 
se habilitarem às pensões vitalícias e temporárias. _ Art. 1 o. o (nstituto de Previdên<:;.ia e Assistên-

cia dos SerVidores do EStado, além do seu obje
tivo primordial de realizar o seguro social do fun

- cionárlo público civil da União, poderá realizar 

. Art. 5~ Para os _efeitos do artigo anterior, con-
Sidera-se família do segurado: -

1-Para percepção de pensão vitalícia: 
a) a esposa, exceto a desquitada que não rece

ba pensão de alimentos; 
b) o marido inválido; 

c) a mãe viúva ou sob dependência econômica 
preponderante do funcionário, _ou pai inválido- no 
caso de ser o segurado solteiro ou viúvo. 

II- Para a percepção de pensões temporáriãs; 
a) . o f!.lho de qualquer condição, ou enteado, 

até a Idade de 21 (vinte e um) anos, ou, se inválido, 
enquanto durar a invalidez: 

.ti) o irmão, órfão de pai e sem padrasto, até 
a 1dade de 21 (vinte e um) anos, ou, se inválido 
enquanto durar a invalidez, no caso de ser o segu
rado sol~eiro ou viúvo, seri"i filhos nem··enteados. 

_Parágrafo único. A fllha solteira, maior de 21 
(vmte e um) anos, só perdeE~ ~_pe!l_sãO temporária 
quando ocupante de cargo público permanente. 

Art. 6o Na distribuição das pensões, serão ob-
servadas as seguintes normas~ 

. 1-quando ocorrer habilitação à penSão vitalí
Cia, sem beneficiários de pensões temporárias, 
o valor total das pensões..caberá ao titular daquela; 
~:-quando ocorrei' habilitação às pensões vi

tal!clas e temporárias, caberá a nletade do valor 
a distribuir ao titular da pensão vitalicia e a outra 
metade, em partes_ iguais aos titulares das pen
sões temporárias; 

UI- quando ocorrer habilitação somente às 
pensões temporárias, o valor a distribuir será pa
go, em partes iguais, aos que se habilitarem. 

~s diversas operações_ que sejam julgadas conve
nientes de seguros privados. capitalização, fman
ciamento para aquisição de casas, empréstimos 
e outras formas de assistência econômica. 

§- 1"' As operações de seguro, privados, com 
caráter individual, pagáveis por morte, quando 
não sujeitas a exam_e médico, terão um período 
de carência individual de 3 (três) anos civis, não 
podendo, antes de decorrido o prazo menciona
do, ser exigido qualquer benefício, a não ser em 
caso de morte por acidente. 

§ 29 As operações de seguro, quer as do ra
mo vi_da, quer as dos ramos elementares, serão 
reguladas por atas próprios baixados pelo Presi
dente .do Instituto, ap6s aprovação do Conselho 
Diretor (art. 18, n9 11, alínea a, D_ecreto---Iei n" 
2.865; de-12-de dezembro de 1940). 

Art 11. O Instituto de Previdência e Assistência 
dos_$ervidores _do EstadO empregará suas dispo
nibilidades,tendo ~rn vjsta a melhor remuneração 

-de capital, compatível com a segurança das ope
rações, e o intereSse social, e assim, entre outras 
operações de aplicação, poderá fazer:: 

l-empréstimos sem dinheiro a s_egurados, 
mediante garantia de consignação em folha e de 
acordo com a legislação vigente; 

H- empréstimos garantidos por caução de va
lores, facultada a averbação, em folha, de juros; 

III- construção _ou aquisição de imóveis desti
nados _a venda a seus segurados;_ 

__ ~IV-empréstimos hipotecários; 
V- aquisição de_ imóveis cuja val_oriz~ç:ão pre· 

suriúvel seja- compensadora; 
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VI- aquisição -de títulos de dívida pública; 
VIl_- outras aplicações, dependentes ele apro

vação do Governo. 
Art 12.- A atual Divisão de Seguros Privados 

e CapitaJizaÇão do Departamento de Previdência 
do Instituto de Previdência e Assitência dos Servi
dores do Estado,- fica transformada em Departa
mento de Seguros Privados e Capitalização (DS), 
qu~ será dirigido por um Dire:tor, (nomeado, em 
Comissão, pelo Presidente da República). 

Parágrafo úníCo. A esse Diretor cabem as mes
·mas· vantagens e prerrogativas conferidas aos 
mais Diretores dos Departamentos existentes. 

Art. 13._ As obrigações financeiras da União 
decorrentes, desta lei serão recolhidas ao Instituto 
de Previdência e Assistência dos SeiVidores do 
-~-do _na forma estabelecida peiã Lei n9 2._068, 
de,9 de novembro de 1953. -
__ Art. 14. -0 corpo do--ari.. 47 do Decreto-lei 
n" 2.865, de 12 de dezembro de 1940, passa a 
ter a seguinte redação: 

"Art. 47. A distribuição total dos lucros, 
apurados como prescrito no artigo anterior, 
-s-erá feita da seguinte forma-: 

a) 60% (sessenta por cento) para cons
tituir um fundo especial destinado à melhoria 
dos benefícios conce"didos no seguro social: 

b) 20% _(vinte por Ce!"Jto) para constituir 
uma reserva de contingência, destinada à ga-
rantia das resetvas técnicas; _ 

c) 20% (vinte por cento) para reforço do 
fundo destinado aos serviços de assistência". 

Art 15. Os arts.. 43 e .49 do DecretO_-Lei no 
2.865, de 12 de dezembro de ·1940,- pa-ssam a 
vigorãr com a seguinte redação: 

Art. 43. A realização de qualquer despesa 
deverá ser precedida de empenho nas dota· 
ções próprias e autotfzação expressa e escri
ta, que poderá ser dada pelo presidente em 
qualquer caso, ou por diretor, em casos de 

__ _joteresse do órgão a ele subordinado. 
Parágrafo único. A tômada de contas se 

processará normalmente por meio de balan
cetes mensais e demonstração semanal da 

- · - execução orçamentária, sendo faCultado ao 
órgão fiScalizador requisitar comprovantes 
para esdaredmentos. 

.... A;L"4g~-Ã~a!ização -da ge;tão~~ 
ra do lpase será exercida por um Conselho 
Fiscal composto de 5 (cinco) mernbros, no
meãdos em comissão pelo Presidente daRe
pública por-4 (quatro) anos, a contar da data 
da nomeação, podendo_ ser_ recondwidos. e 
com as Seguintes atribuições.:_ ~ 

a) examinar _a propOsta orçamentária en
caminhada pelo Presidente do Instituto de 
Previdência e Assistência dos Servidores do 
Estado, autei-lticada, para publicação pelo 
mesmo, depois de verificar estarem obede
cidas as disposições deste decreto-le~ em 
caso contrário, _devolvendo-a anotada· nos 
pontõs em desacordo com as devidas altera
ções; 

b) fiscalizar a execução do orçamento au
tenticado pelo Conselho ou aprovado pelo 
Ministro do Trabalho, Indústria e do Comér
cio e autorizar mediante proposta prévia e 

__ oportunamente apresentada pela administra.. 
ção do lpase, após examinada a sua conve-
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niência quanto às Verbas indicadas, a transfe
rência de uma a outra verba da dotação de 
uma consignação e de parte da dotação de 
uma a outra consignação, respeitando o total 
orçamentário da .§eção; _ 

c) autorizar o reforço total orçamentário 
da primeira seção na base da arrecadação 
efetiva do primeiro semestre, resPeitadas as 
limitações do art. 36 deste decreto-lei; 

d) opinar sobre as operações de seguro, 
as modalidades de assistência e as aplica
ções do capital que, além daquelas previstas 
neste decreto-lei convém sejam adotadas; 

e) opinar nos casos de_alienação de bens 
móveis do Ipase; 

f) proceder à tomada de contas da ad
minstração do Ipase, através do exame de 
seus balancetes e demonstrações da execu
ção orçamentária; 

g) tomar conhecimento do balanço e da 
apuração e destribuição dos re_sultados, dan
do parecer que será encaminhado ao Minis
tro do Trabalho, Indústria e do Comércio pelo 
Presidente do Ipase; 

h) solicitar do Presidente do lpase as infor
mações e diligência que julgar necessário 
ao bom desempenho de suas abibuições, 
sem prejuízo da inspeção pessoal e direta. 
por qualquer dos seus membros, dos servi
ços em geral inclusive dos comprovantes de 
contabilidade; -

i) apresentar ao Ministro do Trabalho, In
dústria e do Comércio o relatório anual de 
suas atividades, inclusive a documentação 
das próprias despesas; 

j) elaborar seu regimento interno. 
Parágrafo único. Os membros do Conse

lho Fiscal do lpase terão remuneração idên· 
tica à que for fixada para os membros dos 
Conselhos Fiscais dos Institutos de Aposen
tadoria e Pensões". 

Art. 16. Fica revogado o art. 48 e respectivo -
parágrafo único do Decreto--Lei n9 2.865, de 12 
de dezembro de 1940, continuando, porém, o 
programa e normas de aplicação das importân
cias destinadas aos fundoS referidos no arl 47 
do mesmo diploma legal a serem aprovados 
anualmente pelo Conselho Diretor. 

Aii I 7. O plano a que se refere esta lei, bene
ficiará também o extranumerário. 

nal (becreto-Lei n<~ 6.209;- de 19 de jaliéiro de 
1944) inclusive- a viúva e herdeiros dos aposen· 
tados nas condições previstas _no Decreto-Lei n~ 
8.821, de24dejaneiro de 1946, ena lei n92.752, 
de 10 de abnl de 1956: · 

--

0Art. ZO. --Poderão contribuir facultivamente 
para o lpase os servidores aposentados antes da 
vigência do Decreto~Lei n9 3.347, de 12 de junho 
de 1941. 

Art. 2L Esta lei entrará em vigor na data de 
sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário. 

Rio de Janeiro, 12 de março de 1958; 137~ 
da Independência e 7Ü'! da República- JOSCE
UI'IO KUBITSCHEK- Eurico de Aguiar Sa
Bes - AntôJÚo Alves Câmara - Henrique 
Lott - José Cados de Macedo Soares -
José Maria Alkmfm - Lúcio Meira - Mario 
Meneghettl-Clovls Salgado-Parslfal Bar
roso - Francisco de Melo - M.auriclo de 
M.ed.eiros. 

LEI N• 7.481, 
DE 4 DE JUNHO DE 1986 

Reajusta a pensão espec:lal mensal 
i:ODceCUd38 -Jãildlra CarvBfho de OUvel
ta Café, viúva do ex~Presidente da Repú
bllca João Café FDho. 

O Presidente da República, faço saber que o Con
gresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte 
lei: 

Art. 1 ~ A pensão especial mensal concedida 
a Jandira Carvalho de Oliveira Café, viúva do ex
Presidente da República João Café Filho, nos ter
mos da Lei n• 1.593, de 23 de abril de I 952, 
alterada pela Lei n~ 6.095, de 30 de agosto de 
197 4, fica reaJustada no total correspondente a 
20 (vfntervezes o SaláriO ffifrilffiõ vigente no País, 
tomado por base de cálculo o valor vigorante em 
1 ~de maio de 1985. 

Art. 2ç A pensão, reajustada nos termos do 
artigo anterior, aplicam-se as disposições cons
tantes dos arts. ~ e 39 da Lei n9 6.095, de 30 
de agosto de 1974. 

Art 39 A despesa decorrente desta lei correrá 
à conta de Encargos Previdenciários -Recursos 
sob a supervisão do Ministério da Fazenda. 

Art. 49 Esta lei entra em vigor na data de sua 
publicação. 

Art. _59 . Revogam-se as disposições em con
trário. 

Brasília, 4 de junho de 1986; -165~ qa indepen~ 
dên_cl__a e 989 da República - JOSÉ SARNEY 
- DUson Domingos Funaro. 

Aviso n•l.215-SUPAR 
- Em 4 de dezembro de 1987 

A Sua Excelência o Senhor - -

Art. 18. As atuais pensões a cargo do !nstituto 
de Previdência e Assistência dos Servidores do 
Estado serão reajustadas e rediStribuídas de acor
do com esta Ie~ extinguindo-se os aumentos e 
abonos concedidos pelo Decreto-Lei n9 8. 768, de 
21 de janeiro de 1946, _e pelas Leis nçs 1.215, 
de27 de outubro de 1950,1.938, de 10 de agosto 
de 1953, e 2.408. de 24 de janeiro de 1955.-

~C- Deputado Paes de Andrade 

Parágrafo único. . Quando o valor atual das 
pensões. computados _os aumentos e abonos an
teriores, numa unidade familiar, for superior ao 
do reajustamento a que se refere este artigo, a 
diferença será mantida e distribuída entre os bene-
ficiários. - -- -

Art. 19. Os benefícios de que trata está lei, 
também se aplicam às pensões. atuais e futuras, 
a cujo pagamento esteja obrigado o Instituto de 
Previdência e Assistência dos Servidores do Esta
do como conseqüência da incorporação da Caixa 
de APosentadoria e Pensões da Imprensa Nacio-

DO. Primeiro-Secretário da Câmara dos Depu
tados 
Brasília~ DF 

Exce1entíssimo Senhor Primeiro-Secretário: 
Tenho a honra de encaminhar a essa Secretária 

a mensagem do Excelentíssimo Senhor Presiden
te da República, acompanhada de exposição de 
motivos deste Gabinete Civil, relativa a projeto 
de lei que "concede pensão especial". 

Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa 
excelência protestos de elevada estima e conside
ração.- Ronaldo Costa Couto, Ministro-Chefe 
do Gabinete Civil. 

PROJETO DE I..EI DA CÂMARA 
N• 2, DE 1988 

(1'1• 302i87, na Casa de origem) 
De iniciativa do Senhor Presidente da República 

Concede pensão especial a Gllson da SO
va .MartJns e dá outras pro~clas. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1 o Fica concedida a Gilson da Silva Mar

tins, filho de Vivaldino Martins Menezes e.-de Serlei 
da Silva Martins, acidentado por viatura militar, 
em 28 de- setembro de 1973, pensão" especial, 
mensal, equivalente a 2 (duas) vezes o salário 
mínimo vigente no País. 

Art. 29 O benefício instituído por esta lei é 
intransferível e extinguir-se-á com a morte dobe
neficiário. 

Art. 39 A despesa decorrente desta lei correrá 
à conta de Encargos PrevidenciáiioS da União 
- Recursos sob a Supervisão do Ministério da 
Fazenda. 

Art. 49 Esta lei entra em vigor na data de sua 
publicação. 

Art 59 Revogam~se _as_ disposições em con-
trário. 

MENSAGEM N• 688, de 1987 

Excelentíssimos Senhores Membros do Con
gresso Nacional: 

Nos termos do art. 51 da Corlstituição Federal. 
tenho a honra de submeter à deliberação de Vos
sas Ex:celêndas, acompanhado de exposição de 
motivos do Senhor Ministro de Estado do Exér
cito, o anexo projeto de lei que "concede pensão 
especial a Gilson da Silva Martins e dá outras 
providências". 

o Brasília, 4 de dezembro de 1987. -José: S.. 
ney. 

EXPOSlÇÃO DE MOTIVOS N• 90;DÉ !• DE DE
ZEMBRO DE 1987, DO SENHOR MINISTRO 
DE ESTADO DO EXÉRCITO. . 

EXcelentíssimo -senhor Presidente da Repúbli-
ca: 

com a ExposiçãO-de M~Õs n~ 74, de 3 de 
dezembro de 1986, submeti à elevada conside
ração de Vossa Excelência anteprojeto de lei, ver
Sando sobre Concessão de amparo do Estado 
ao jovem -Gilson da Silva Martins, no valor de 

- dois salárjos mínimos. 

A 16 daquele mesmo nlês e ano, o Ministro
Chefe do Gabinete Militar da Presidência da Repú
blica encaminhou a documentação supracitada 
ao Ministrei da Fazenda, solicitando-lhe a aprecia
ção e_ o çompetente parecer daquela Pasta. 

AProcwadoria Geral da Fazenda Nacional estu
dou o assunto e emitiu seu parecer. 

A2 de outubro de 1967, a Secretaria de Planeja
mento e -orçamento do Ministérfo da- Fazenda 
pronunciou~se, propondo a devolução a este Mi
nistério do expediente, sugerindo a elaboração 
de nova exposição de motivos, complementada 
com os argumentos do parecer emanado daquela 
Procuradoria e pqsterior encaminhamento a Vos~ 
sa Excelência. 

Isto posto, tenho a honra de submeter, r:ova
mente, à apreciação de Vossa Excelência o pedido 
de amparo do Estado, complementado pela su
gestão de adoção do procedimento abaixo, apre-
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sentado pela Procuradoria Geral da Fazenda Na
cional: 

- via legislativa, em virtude _do Executivo não 
dispor de provisão legal para a solução do caso 
e nem o lesado haver-se socorrido da judicial; 

- efetivação do ressarcimento dos danos 
emergentes e da prestação alimentícia, em razão 
da vítima ter sofrido, em caráter permanente, re
dução de sua capacidade labora]; 

-limite de dois salários mínimos para a repara
ção das perdas sofridas; e 

-despesas correndo à conta de Encargos Pre
videnciários da União - Recursos sob a super
visão do Ministério da Fazenda. 

Com Profundo respeito........;. Leónidas P. Gon· 
çalves. 

Aviso n• 1211- SUPAR 
Em 4 de dezembro de 1987 

A Sua Excelência o Senhor 
Deputado Paes de Andrade 
DO._ Primeiro-Secretário da Câmara dos Depu
tados 
BrasíJia - DF 

ExceJentíssiffio Senhor Primeiro-Secretário: 
Tenho a honra de encaminhar a essa Secretaria 

a mensagem do Excelentíssimo Senhor Presiden
te da República, acompanhada de exposição de 
motivos do Senhor .Ministro de Estado do Exér
cito, relativa a projeto de lei que "concede pensão 
especial a Gilson da Silva Martins e dá outras 
providências". 

Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa 
Excelência protestos de elevada estima e conside
ração.- Ronaldo CoSta Couto, MinJsll:o-Chefe 
do Gabinete Civil. · 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA 

N•3, de 1988 
(!'!' 266/87, na Casa de origem) 

De iniciativa do Senhor Presidente da República 

Concede pensão especial a Benedito 
Moreim Lopes, pioneiro do esporte auto
mobllfstko brasileiro. 

O Congrtisso-Nadonal decreta: 

Art. J9 Fica concedida a Benedito Moreira Lo
pes, pioneiro do esporte automobilístico no Brasil, 
pensão especial, mensal, vitalída e transfe(IVel pe
la metade à esposa. equivalente __ a 10 (dez) vezes 
o valor do salário mínimo de referência. 

Arl 29 A pensão de _que trata o arl 19 desta 
lei correrá à conta de Encargos Previdênciários 
da União ,..-Recursos sob a Supervisão do Minis
tério da fazenda. 

Arl 39 Esta lei entra em vigor na data de sua 
publicação. 

Art 49 Revogam-se as disposições em con· 
trár:io. 

MENSAGEM N• 564, DE 1987 

EXcelentíssimos Senhores MembrÕS do Con
gresso Nacional: 

Nos termos do arl 51 da ConstituiçãO Federal, 
tenho a honra de submeter à elevada deliberação 
de Vossas Excelências, acompanhado de Expo
sição de Motivos do Senhor Ministro de Estado 
da Fazenda, o anexo projeto de lei que "concede 
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aposentadoria especial a Benedito Moreira Lopes, 
pioneiro do esporte automobilíStico brasileiro". 

Brasilia, 23 de novembro de 1987. - José 
Samey_ 
EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS N' 625, DE. Ul DE 
t'IOVEMBRO DE 1987, DO SENHOR MINISlRO 
DE ESTADo DA FA2ENDA 

Excelentíssimo Senhor Presidente da Repúbli-
ca, 

_ Como é do conhecimento de Vossa Excelência, 
o Sr. _Benedito Moreira Lopes, primeiro píloto bra
sileiro a participar de corridas na Europa, encon
tra-se atualmente aos 78 anos de idade, aposen
tado como mecânico, recebendo a irrisória quan
tia de Cz$ 291,00 por mês. 

Cotn tal provento, e não obstante a ajuda da 
companheira, também idosa, é impossível evitar 
uma série de privações. 

Lembrando o passado brilhante dess.e brasi
leiro, o Sr. Deputado Francisco Amaral sugere 

-- seja encamirihado um projeto de lei ao Congresso 
Nacional, propondo a concessão de pensão espe
cial àquele ex-campeão de corridas de automó

--:veis. 
O assunto foi examinado na Secretaria de Pla

nejamento e_ Orçamento deste Ministério que na
da tem a opor ao atendimento do pleito. 

Nessas condições, tenho a honra de submeter 
~ elevada consideração de Vossa Excelência o 
anexo projeto de lei que consubstancia a conces· 
são a Benedito Moreira Lopes, de pensão especial, 
vitalícia e transferivel pela metade à esposa, no 
valor equivalente a dez vezes o valor do salário 
mJnimo de referência. 

Aproveito a oportunidade para reinterar os pro
testos do meu mais profundo respeito -Lulz 
Carlos Bresser Pereira, Ministro da Fazenda. 

Aviso n• 1.023 -SUPAR 
Em 23 de novembro de 1987 

A Sua Excelência o Senhor 
Deputado Paes de Andrade 
DD. Primeiro-Se_c:relário da Câmara dos Depu
tados 
Brasília - DF 

Excelentíssimo Senhor Primeiro-Secretário: 
Tenho a honra de encaminhar a essa secretãria 

a mensagem do Excelentíssimo Sent.or Ptesiden
te da República, acompanhada a Exposição de 
Motivos do Senhor Ministro de Estado da Fazen
da, relativa a projeto de lei que "concede aposen
tadoria especial a Benedito Moreira Lopes, pio
neiro do esporte automobilístico brasileiro". 

Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa 
Excelência protestos de elevada estima e conside
ração.- RonWdo Costa Couto, Ministro-Chefe 
do Gabinete Civil. 

O SR. PRESIDENTE (Francisco Rollemberg) 
-O Expediente lido vai à publicação. (Pausa.) 

A Presidência recebeu, do governador do Esta
do de Minas Gerais, o ofício n~ S/3, de 1988 (n9 
10/88, ria origem), solicitando, nos termos do item 

- -IV do art. 42 da ConstitWção, autorização do Sena-
--- do Federal a fim de que aquele Estado possa 

realizar operação de crédito externo no valor de 
US$ 48,500.000.00 (quarenta e oito milhões e 
quinhentos mil dólares norte-americanos), para 
os fins que especifica. 

A matéria ficará _aguardando, na Secretaria Ge
ral_da Mesa, a complementação dos documentos 
necessários. 

O SR. PRESIDENTE (Francisco Rollemberg) 
~A Presidênda re_cebeu as mensagens n'~* 45 
a 51, de 1988, pelas quais o Senhor Presidente 
da República, nos termos do art. 42, item VI, da 
Constituição, _e de acordo com o art 2~ da Resolu· 
ção n"' 93n6, do Senado Federal, sOlicita autori
-zação para que as prefeituras municipais de Ma
caiba (RN), Santos Dumont (MG) e Turiaçu (MA), 
possam contratar operações de crédito, para os 
fins que especifica. 

Nos termos daResoluçãon"' 1, de 1987,apresi
dência designará, oportunamente, o relator das 
matérias. 

O SR. PRESIDENTE (Francisco RoUemberg) 
-Sobre a mesa, comuni_CiiÇão que sefá lida pelo 
Sr. Primeiro-Sectetârio, 

É lida a seguinte 

Of. N' 008/GMC/88 
Brasí1ia, 13 de janeiro de 1988 

Senhor Presidente: 
Nos termos do arl 43, alínea a, do Regimento 

Interno, comunico a Vossa Excelência que estarei 
ausente do País, no período de 15 a 24 do corrente 
mês, atendendo a convite formulado- peJa Asso
ciação dos Jornalistas Árabes de Jerusalém. 

No ensejo, renovo a Vossa Excelência o teste
munho de minha estima e consideração -Sena
dor .Maurído CoiTêa. 

OSR. PRESIDENTE (Francisco Rollemberg) 
-A Pr~idência fica ciente. 

O SR. PRESIDENTE (Francisco RoUemberg) 
-A Presidência comunica ao Plenárlo que, a 
pedido do homenageado, resolveu transferir, para 
data a ser oportunamente marcada, a sessão con
junta solene que se realizaria amanhã às 1 O horas 
e 30 miriutos rio Pleriário da Câmarã dos Depu-
tadOs. - - - -

O SR. PRESIDENTE (Francisco Rollemberg) 
- Há oradores inscritos. 

Concedo a palavra ao nobre Senador João Me
nezes. 

OSR. JOAO~.(PfL-PA Pronun
cia o_ seguinte discurso.) - Sr. Presjdente, Srs. 
Senadores: - · 

Inicio a minha fala com o que disse Abraão 
Uncoln: "Não poderás ajudar aos homens de ma
neira permanente, se fizeres por eles aquüo que 
eles podem e devem fazer por si próprios". Esta 
é uma frase muito interessante e importante na 
hora atual que o País atravessa. 

Todos oS Seilhores sabem, e se reclama em 
todos os cantos, da grande anarquia económica 
e financeira que se vem agravando desde que 
o Ministro Dilson Funaro e Bresser Pereira, origi
nários, indicados e tutelados pelo PMDB, assu
mira o Ministério da Fazenda. 

Este País entrou num verdadeiro caos. Agora, 
-temos no Ministério da Fazenda um homem incli
cado pelo Senhor Presidente da República, o Mi
nistro Mailson da Nóbrega. Desde já esperamos 
que ele fale menos, dê menos entrevistas, viaje 
_menos e trabalhe mais. P.ens_o que um Ministro 
da Fazenda não pode estar a toda hora dando 
entrevistas e anunciando programas, porque toda 
vez que ele anunda um programa a situação no 
País se desarticula. Seria importante, de safda, 
que verificasse, sobretudo;· o desequilíbrio que há 
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hoje na vida brasileira, em função de impostos 
e taxas que existem em grande quantidade. Esses 
impostos e taxas são fatores contribuintes e fun
damentais para o crescimento da inflação e, _con
seqüentemente, para o crescimento do custo de 
vida. Não quero aqui ser nenhum Tiradentes, que 
foi sacrificado por li.rtar contra os imposto. _Mas, 
na realidade, que há necessidade disso há A 
pluralidade de impostos e taxas que o cidadão 
brasileiro paga hoje faz corn que não tenha condi
ções de saber, rea1mente, qual a contribuição que 
está dando para o País, porque desde o momento 
em -que se compra o feijão e o arroz, ou quando 
se compra um automóvel, paga-se indiretamente 
imposto elevadísimo. 

O Sr ... Chagas Rodrigues- Permite V. Ex" 
um aparte? 

O SR. JOÃO MENEZES- Com muito hon
ra, nobre Senador. 

O Sr. Chagas Rodrigues- Pagam tributos, 
neste País, os homens_ honestos e_ as empresas 
dirigidas por homens honestos. Estatísticas reve
lam que a sonegação no nosso País está assu
mindo proporções verdadeiramente alarmantes. 
O contrabando é denunciado, sobretudo no qUe 
tange ao ouro.A imprensa aponta fraudes na Zona 
Franca de Manaus e no subfaturamento. AJas
tra-se a corrupção. De modo que V. Ex~ tem razao 
em parte; os homens_ bone_stos e honrados deste 
País pagam todos os tributos, mas a sonegação 
é tão grande que chegou a níveis verdadeiramente 
inadmissíveis. 

O SR. JOÃO MENEZES -V. Ex' tem razão. 
Só o que o Impostb de Renda arrecadou, no ano 
fmdo, chegou a cerca de um trilhão de cruzados. 
Fãz.:-se o cálculo de que a sonegação alcançou 
um milhão e meio de cruzado_s. Mas V. Ex' comete 
um erro, porque não é só o honesto que paga 
imposto, não! O Desonesto paga também, o rico 
paga, o miserável paga, todo mundo paga. Quan
do se compra o feijão, a farinha, o doce ou o 
sorvete, está-se pagando. Da mesma forma, 
quando se compra o automóvel ou qualqu_er ins
trumento, um rádio ou_um__tele_visor, está-se, pa
gando. 

Estão, o que há, no nosso entender, é uma 
falta de orientação econômico-financeira. Acho 
que o cidadão brasileiro, hoje, paga ~erca de qua
renta tipos variados entre impostos e taxas. Há 
pess_oas que nem sequer sabem o que estão pa
gando, não sabem nem que quando compram 
um sapato estão pagando imposto. Em todo lugar 
onde se mexe, paga-se imposto. 

Parece-me que é um assunto (Jue precisa ser 
estudado, examinado com-muito cuidado e segu
rança, porque sempre que·epredSOfeSOlver um 
problema, aumenta-se o imposto ou cria-se wna 
taxa, é imposto federal, imposto-estaduaJ, imPosto 
municipal- os municípios, então cobram o que 
querem de imposto, Imposto Predial. Hoje há mui
ta gente pagando [mposto Predial de sua proprie
dade maior do que o aluguel de uma casa. Tudo 
é assim, a desordem é geral. Outros têm uma 
casa só, são pobres, miseráveis, têm uma casa 
de pequeno porte, para seu uso, sem a qual não 
podem sobreviver, e não têm dinheiro para pagar 
o Imposto Predial, porque a taxa vai tendo, todos 
os anos, um crescendo absoluto, um crescimento 
geométrico, que traz esse desequilíbrio para a fa
milia brasileira. 

O quê-Quero dizer é que, com essa desordem 
económica, c_om essa desordem financeira, com 
esse caos fmancelro ·que aí _está, marchamos para 
o casa politico. O caos politico está af presente, 
a anarquia política está aí presente. _ 

E verificamos acusações ao Presidente José 
Samey de que Sua Excelência está tomando o 
País ingovernável. O que acho que se deve per
guntar é como o Presidente José Samey tem ca
pacidade para suportar toda essa incapacidade 
e intolerância que assolam o País. São dois fatos 
diferentes. mas que estão acontecendo, porque 
a sitt,Jaçáo -política está demasiadamente com~ 
plexa e complicada: são os Governadores se reu
nindo com gastos de viagens, convescotes, almo
ços e jantares, gastando o dinheiro público, para 
resolver problemas da Constituinte. Esquecem-se 
de que S. Ex"" mesmos se preocuparam e disse

, tatn- que a Constituírité-F soberana, independente 
e que deve _agir por si própria. ComO é que S. 
EJr" estão-se reunindo? Para quê? Qual a utilida
de? S. Ex~ são GovernadOres, e Goveinadõr i1ão 
vota .. _ E o que s_e vê é Isto, esta _sjtuação é real. 

O: que estou procurando é retratar o· que está 
aconte<:endo e existe, todo mundo sabe. Então, 

-estou tendo, talvez, a ingenuidade .de repetir o 
que todo mundo sabe, mas quero deixar, pelo 
rTienos, inscrita nos Anais do Congresso Nacional, 
a minha palavra, corno também ·o meu posiciona
mento quanto a ess~s fatos que, parece, vêm des
servindo o País: cada um, cada grupo de Governa
doreS, Constituintes, comerciantes, industriais ou 
políticos, uns são a favor de quatro anos, porque 
interessa a eles fazei' eleições em quatro anos, 
outros são a favor de cinctr anos, porque lhes 
interessa que a eleição seja em cinco anos e, 
portanto, daqui a mais um ano. Ninguém, reaJ
mente, procura saber qual é o interesse especial 
e fundamental da Nação. É isto que está faltando. 
Precisamos falar menos, trabaJhar mais e produzir 
mais. 

O Sr. Mauro Benevides - Permite-me V. 
EX' um aparte? 

O SR. JOÃO MENEZES- Pois não, nobre 
SenadOr. 

O Sr. Mauro Benevides -Nobre Uder João 
Menezes, não tive o privilégio de chegar no exato 
momento em que V. Ex' iniciava o seu pronuncia
mento da tarde de hoje. Entretanto, ao adentrar 
ne.Sté plenário, ouvi V. ~ fazer reparos contun
dentes, inclsiv6s e_ peremptórios a cantatas que 
teriam sido procedidos por governadores de Esta
-do que, nesta hora, deveriam preocupar-se com 
aquilo que representa, sem dúvida, um anseio 
maior do povo brasileiro- a elaboração da Cons
tituição, da Carta Magna do País. Eú diria a V. 
~ que até agora - pelo que te"nho sabido -
o prOprio Presidente da Assembléia Nacional 
Constituinte, Deputado Ulysses Guimarães, se dis
pôs a trabalhar ainda mais Infatigavelmente, dei
xanao Brasília e estabelecendo cantatas com 
ChefeS dos Executivos estaduais para que S. Ex~" 
também reforcem, com o prestigio, com o apoio, 

- com·o realce da p9sição que ocupam, esse traba
lho, que deve ser constante, ininterrupto e perma
nente, a fim de que, no menor espaço de tempo 
possível, se possa dotar o País de uma nova Lei 
Fundamental, na qual estejam definidos os rumos 
políticos, econômicos e sociais da Nação. Portan-
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to, é estranho que V. EX' se inSurja contra esse 
tipo de articulação, envolv~ndo os próprios gover
nadores, que se dispõem a subsidiar o nosso es
forço _com trabalho, com apoio, com _ estímuJo, 
com incentivo aoS-Parlamentares_ doS ·seu_s_ res
pectivos Estados. Talvez a circunstânCia_ de o Par
tido que V. Ex~ lidera nesta Casa disp-or apenas 
de um Goveinador posSa levar o nobre Senador 
a uma posição extremada, que, evidentemente, 
não se casa com o assunto abordado, que é a 
aceleração maior dos trabalhos de elaboração da 
riova Carta Ma{jna do Pais. --

0 SR. JOÃO MENEZES - Eu é que estou 
estranhando a poSiÇão de V. Ex", porque, realmen
te, o Presidente Ulysses Guimarães, nosso amigo 
comum, tem_ proclamado alto e bom som que 
a Assembléia Constituinte é soberana, é absoluta, 
é a que resolve tudo e ninguém pode interferir. 
Então, não vejo por que S. ~ ~saír por aí atrás, 
e só estou-me referindo a S. EX',- por(Jue V. ~ 
o fez, nem serse S. Ext está procurando governa
dores, estou sabendo por V. Ext - GoVemãdor 
não vota, Governador não vem votar, quem vota 
~o_ us Senadores e Deputados, _são os_ Consti
tuintes que votam; então, não vejo razão lógica 
em tal procedente. Não vejo também por que, 
por exemplo, o Presidente da Constituinte já tenha 
marcado, não sei quantas vezes, que ia ser assi
nada esta Constituição neste ou naquele dia. Des
de o ano passado S. Ex" cometia esta ingenuidade 
de prever data para a assinatura da Consti_tuição. 

Uma vez, não sei se no mês de_agosÍo ou setem
bro, declarei ao _me.u amigo Arnaldo Nogueira, 
da Globo, "como prognóstico", que a Consti
tuição ia ser assinada no dia 21 de abril de 1988. 
Isto em· _agosto, e ach_gu que eu não estava lá 
muito b_~m. que estavq totalmente errado. S. S• 
até colocou no jornal O Globo uma notícia, se 
nã.o.me falha a rn_el"!'lória, que dizia ser um absurdo 
o que eu estava dizendo. Olha aí, se sair até o 
dia 21 de abril será um grande feito! 

Isto tudo em conseqüência de uma desordem 
econômic_o-fi_r:mnceir<:!; que se está refletind_o na 
desordem política. Isto é o principal, a de_sordem 
política. V. EX' dii que meu Partido tem um Gover
nador. E o de V. Ex" quantos-tem? Não sei mais 
quantos tem. Elegeu um número grande, mas 
se hoje aínda são do seu Partido ou de outro 
qualquer, não sei e acho que nem V. Ex', tainbém, 
pode afirmar_ com segurança, porque_ as coisas 
têm-se mudado de acordo com os interesses. 
Os Goveniador'es-sao de"ssa ou daquela posição, 
conforme precisam deste ou daquele aux.mo para 
os seus E;sta_d_os. Infelizmente é esta a posição. 
Sei que é até, talvez, desagradável o que estou 
dizendo ... 

O Sr. Mauro Benevides- Uma ressalva nes
te cbnceito equiVocado: nem o Governador do 
Partido d_e V. Ex"? 

O SR. JOÃO MENEZES -Lá vem V. Ex' 
com uma coisa pessOal, estou falando no geraL 
~ão ressalvo ninguém. 

O Sr. Mauro Benevides- Mas V. Ex~ nos 
conduz ao particular. 

O -SR. JCiÃO MENEZES - A crise é geraf. 

O Sr. Mauro Benevides- Nobre Líder João 
Menezes, V. Ex" fala pela liderança do_ seu Partido, 
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ou faJa como Senador pelo Estado do Pará, para 
que eu possa fazer as minhas deduções? 

O SR- JOÃO MEI'IEZES - Como V. EX' 
quiser eu aceito, como V. Ex" entender eu aceito 
o poslcionamento. 

Agora V. EX' fala _e ~u_ g_u_ero examinar o Partido 
de V. EX' O Partido de V. Ex•, o PMDB, é um 
Partido fissurado de Norte a Sul, não tem mais 
homogeneidade, não pode, não tem mais condi
ções nem de sobrevivência, porque cada um puxa 
para wn lado, cada um puxa a sardinha da ma
neirn que mais lhe interessa .•• 

O Sr. Mauro BenevJdes- V. f:xl' entende, 
então, qUe o Partido de V. Ex!' é menos fissurado, 
é um bloco monolitico? V. Ext se situa sob o 
comando do Presidente ~rco Madel, do Ministro 
Antônio Carlos Magalhães ou do .Ministro Aure
liano Chaves? A que ala do Partido V. Ex' se filia? 

O SR. JOÃO MEl'IEZES-V. EX' não gosta 
de ouvir as coisas. Não pergunte a que ala eu 
me filio, estou-me filiando a esta minha idéia que 
estou dando. 

O Sr. Mauro Benevfdes-:- V. Ex1' está procla
mando o PMDB como uril Partido fissurado, com 
Vários Líderes. 

O SR. JOÃO MEl'IEZES- E não é? 

O 81'. Mauro Benevfdes- Agora pergunto: 
em relação ao Partido de V. EX' existe essa fissura? 
E dentre as fissuras do seu Partido, a qual delas 
V. Er se filia, a que üder, a que chefe? 

O SR. JOÃO MEl'IEZES -Isto é segredo !!I 
O 81'. Mauro Benevides - V. ~ não tem 

coragem de dizer isto perante a Nação. 

O Sr. Jarbas Pauarlnho- Salvo o PDS. 

O SR. JOÃO MEl'IEZES O PDS, também, 
está em situação difícil. Como- é que funciona? 
O PL e o PDT,juntando o que sobra nos Estados, 
para formar um Partido. Então, há uma total de
sordem política. Há um caos financeiro, econó
mico, social, e um caos politico. É contra isso 
e em função disso que estou ocupando a bibuna. 

Estamos, na realidade, procurando fazer uma 
Constituição. Vamos fazê-Ia. Sei que ainda tere
mos grandes lutas durante sua elaboração. Va
mos ter o problema da anistia, o problema da 
greve, da sindicalização, o problema da neces
sidade social, problema da terra, além de outros. 
Todos estes assuntos estão sendo encobertos por 
um tênue calma .. mas que, no momento opor
tuno, estas lutas sW'girão. O que queremos com 
essa Constituição? Queremõs o qUe? Uma cida
dania plena? O respeito à lei? Que se exacerbe 
a luta de _classe? Que tenhamos boas condições 
de educação e saúde? Que se lute pelas condi
ções minimas necessárias a uma vida descente? 
Tudo isso está aí para ser debatido. O que digo 
e acho é o seguinte: dizer que o povo está exigindo 
que se faça eleição direta? Ora, nós PQiíticÕS, já 
perdemos a oportunidade da eleição direta. Dr. 
Tancredo Neves, se lançado candidato a Presi
dência da República via eleição direta, ninguém 
lhe tirava a eleição. Mas uma série de interesses 
surgirain e não se fez eleição direta. Agora, o 
povo está exigindo novamente eleições diretas? 
Não, o povo está exigindo ordem. Ele quer que 
se trate mais do problema da saúde, da educa~. 

-que se se diminuam os índices de tuberculose, 
de lepra, de verminose, enfim, que ele tenha me
lhor qualidade de vida. Isto, sim, o que o povo 
está exigindo e predsando. Isto é que ele quer 

__ 7:__e_é disso que está necessitando. 

O 81'. Nelson Carneiro- O povo não quer 
eleição, não? 

O SR. JOÃO MENEZES -Acho que o pro
blema da eleição não é fundamental. O povo não 
está atrás de eleição. N6s é que estamos fomen
tando a idéia da realização de eleições, indusive 
eu.- Mas não é o que o povo está querendo. O 
povo está querendo mais tranqüilidade, mais or
dem e menos sacrifícios~ Isso é que o povo está 
-querendo. 

-O Sr. Nelson Carneiro - Desde quando 
o povo está assim? 

O SR. JOÃO MENEZES- V. EX' acabou 
de assistir no seu Estado, o Rio de Janeiro, um 
dos maiores escândalos, relacionado com o pro
blema de sangue, num pais cuja economia é con
Siderada a oitava do ml.Dldo. Não temos que Falar! 
Fatos como este _é __ que o povo não quer que 
aconteçam. Isso não pode nem deve acontecer. 

_ O 81'. Nelson Carneiro - Permita-me V. 
~ um aparte? (ASsentimento do orador). 

Já que v.~ falou do sangue, quero dizer-lhe 
que, no ano- de 1977, ãpresentei um projeto de 
lei regulando exatamente o problema do sangue 
no Pais, baseado no trabalho daquela brilhante 
lutadora que é dona Carlota Osório. O projeto 
tramítou pelo Senado Federal, obteve parecer fa
vorável da Comissão de Constituição e Justiça 
- por acaso, tenho-o aqui em mãos, - e, afinal 
foi arquivado. Nunca mais pediu-se o seu desar
quivamento. Quando V. ~.no ano de 1988, faJa 
no problema do sangue, me lembro que há 11 
anos esse problema foi trazido ao exame do Sena
do e o Senado não lhe deu andamento. Vê V. 
Ex', mas foi predso que isso acontecesse no Rio 
de Janeiro para que o problema existisse. 

O SR. JOÃO MENEZES - Vê V. EX' que 
o povo quer é isso. Se tivesse sido aprovado o 
projeto de V. Ex'. transformado em lei, e se fosse 
cumprida a lei, talvez não estivesse acontecendo 
esse crime que está acontecendo contra o pOvo 
brasileiro: crianças que nascem, sofrem transfu
são e pegam moléstias graves, contagiosas, incu
ráveis. Por quê? Por desrespeito ao ser humano, 
e por ser mais um negócio. Porque tudo que 
se faz hoje é na base do negócio. Nós temos 
que combater a trapaça, nós temos que combater 
todos esses escândalos que 'vêm acontecendo, 
em todos os níveis. 

O Sr. Nelson Carneiro - Qual_é a solução 
que V. _Ex. sugere? 

O SR. JOÃO MEI'IEZES - É todo mundo 
trabalhar, e falar menos. Trabalhar e procurar rea
lizar alguma coisa útil. ~ disto que o Brasil está 
precisando. O Brasil está precisando de trabalho, 
o Brasil está precisando de que a sua riqueza 
seja valorizada, o Brasil está precisando continuar 

. o seu desenvolvimento, porque o Brasil é um País 
jovem. ~· l?ª-ls em desenvolvimento, sofrendo 
grande parte de suas crises, eu reconheço, em 
função do seu pr6prto crescimento, em função 
do seu pr6prío desenvolvimento. Isto é que está 
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acontecendo. Então, temos qUe, realmente, pro
curar enfrentar com seriedade esses graves pro
blemas que nos afligem, de todos os lados, em 
todos os sentidos, e ninguém pode negar este 
fato. Isso aí existe, isso está na cabeça de _todo 
mundo. O que acho, também, nesta situação, é 
que'OS Partidos políticos chegaram a esta situação 
de desordem, de anarquia, em conseqüêricia da 
situação geral do País. Será que com a nova Cons
tituição até não seria a oportunidade para fazer
mos uma revisão nesta polftica partidária, para 
fazermos, quem sabe, agremiações, com lins 
ideológicos,_ para que realmente funcionassem. 
Os Partidos não estão funcionando porque, no 
fundo,' não são Partidos ideol6gicos, são Partidos 
que funcionam em função deste ou daquele inte
resse, desta ou daquela situação. Daí, o riosso 
protesto, em -função de tudo que está ocorrenâo. 
Porque o povo, Como Sofre este-póvo, como dizia 
JV\adame Rolland. tudo é em favor do povo e de 
~herdade, e o povo, o"- que está recebendo? O 
que está acontecendo com o povo, está melhc> 
rando de vida? No Brasil, está. No Brasil, houve 
uma melhoria enorme no íncUce de vida da popu
lação brasileira. Isto ninguém pode negar. Está 
aí a Tma Turner, que botou 200 mil pessoas den
tro do Maracanã. Por quê? Porque há gente para 
ir lá. Isso é um exemplo de que realmente o País 
está em crescimento, de que o Pais está vivo, 
que existe, agora, nós é que temos que ter forças 
para enfrentar tudo isso e realmente trabalhamos 
dentro da realidade, sem engano, sem dizer uma 
coisa por outra - errando, todo mundo tem o 
direito de errar, mas procurando, pelo menos. 
acertar. 

O Sr. Maul'o Benevides- Permite~me V. 
Ex'. um aparte? 

O SR. JOÃO M.EriEZES- Concedo oapar· 
teaV.~.-

0 81'. Mauro Benevides- Nobre Senador 
João Menezes, já que v._ Ext dialogava mais direta
mente com o Senador Nelson Carneiro sobre o 
problema do sangue no País, que é da maior 
gravidade, eu ·me permitiria dizer parece que cir
cula nas veias de V. Ex", a julgar pelo pronuncia
mento de hoje, um sangue que reflete a imagem 
do pessimismo, de inconformismo da opinião pú
blica nadonal, e até em relação a seu PariMo 
V. Er se proclama afastado das suas diretrlzes, 
do seu coman_do, prognosticando a extinção de 
todo o CJUadro partidário. Obviamente, V. Ex" não 
se considera bem situado na sua agremiação, 
a ponto de defender a sua extinção na estrutura 
político-partidária do País. Devemos dar susten
tação ao quadro político-partidário. V. Ex'i', que 
tem sido um dos preconizadores, aqui, do sistema 
parlamentarista, sabe que partidos fortes, garan
tindo o Gabinete, programas de Governo, eles, 
sem dúvida, viabilizarão o parlamentarismo. No 
entanto, V. Ex' prega exatamente o contrário, pre
ga a dissolução dos partidos,_ para que outros 
possam surgir na atual conjuntura política do Pais. 
V.~- creio- poderia dar outro tipo de prega
ção ao seu pronunciamento de hoje; que os lfde
res políticos se compenetrassem, ainda mais, das 
suas responsabilidades nesta hora, quando uma 
nova Carta está para ser promulgada, e aprimo
rássemos a existência dos partidos, modernizan
do o seu programa, os seus estatutos, enfim, fa
zendo com que eles se mantivessem ainda mais 
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sintonizados com as legítimas aspirações do povo 
brasileiro. 

O SR. JOÃO MENEZES- Eminente Sena
dor, Clemanceau costumava dizer que conheda 
moderados que, de manhã à noite, se tomavam 
socialistas. Eu digo que conheço socialistas de 
manhã que, à noite, se tomam moderados. Então, 
é esta a situação que se _está vivendo o País. É 
isto que estamos vivendo. A minha preocupação 
é realmente quanto aos partidos políticos, porque 
democracia não existe sem partido político. Uma 
das exigênciaS-para que a democracia seja plena 
é a existência de Partidos políticos fortes. E, per· 
gunto, temos partidos políticos fortes? Não, não 
temos. O eminente Senador Nelson Carneiro, que 
sempre me honra com sua inteligência e com 
sua sagacidade, sabe, por exemplo, o.·que tem 
acontecido com seu Partido no Rio de Janeiro. 
Um homem da estatura do Senador Nelson Car
neiro, que não foi aceito para candidatO ao Gover- , 
no, agora escuta de seus correligionáriOS: •ro se
nhor deve ser candidato a Prefeito, porque não 
há outro. 

Então, os partidos políticos têm que se compe
netrar se querem a democracia neste País - de 
que precisam estruturar-se e estar em boas condi
ções para que possam, realmente, progredir. 

O Sr. Nelson Carneiro- Permite-me V. Ex' 
wn aparte, nobre Senador João Menezes? 

O SR. JOÃO MENEZES- Pois não, nobre 
Serlador Nelson Carneiro. 

O Sr. Nelson Carneiro - V. ~ disse que 
é preciso que se criem partidos ideológicos. Gos
taria de saber qual é o Partido que V, Ex~ vai 
fundar ou em qual vai ingressar, para que eu, 
seu velho companheiro de tantos anos de vida 
parlamrmtar, também possa fazer parte_dele. 

O SR. PRESIDENIE (Francisco Rollembei-g) 
-Eminente Senador João Menezes, a Mesa soli
cita a V. Ex- não conceda mais apartes e conclua 
seu pronunciamento, haja vista que já ultrapassou 
o seu tempo em 1 O minutos. 

O SR. JOÃO MENEZES- Para minha triste.. 
za, Sr. Presidente. 

Eminente Senador Nelson Carneiro, V. EX' sabe 
que o conheço há muito tempo e sei da sua capa
cidade. Acredito que V. Ex~ é um dos homens 
políticos que pode, nesta conjuntura, colaborar, 
trabalhar e conversar, para que se possa sair desta 
confusão que aí está. -

Se fizermos um levantamentO público, nas ruas, 
vamos saber o que dizem da classe política e 
dos partidos políticos. Afora isto, procuramos, 
com uma publicidade, cobrir com um véu o que 
está acontecendo nas ruas. E não é isso que que
ro. O que desejo é que nós, políticos, possamos, 
na realidade, representar a opinião pública ou pelo 
menos, uma grande parcela da mesma, que pos
samos andar respeitados pela opinião pública, 
que se respeite o exercício da função política, 
que é muitas vezes sacrificante. Mas o político 
tem que estar sempre no palco, e por ter que 
estar sempre nele, está sofrendo, sempre e sem~ 
pre, os doestas, os elogios, as derrotas e as vitó
rias. 

Sr. Presidente e Srs. Senadores, pedindo des
culpas, talvez por ter ultrapassado o precioso "tem
po deste Senado, quis aproveitar a oportunidade 

- J)?ra deixar sair o que está dentro de mim, o que 
está no meu coração e na minha cabeça ein réla
ção ao que penso sobre a situação económica, 
financeira, social e politica de nosso País. Que 
eu esteja errado em tudo, e que este País possa 
realmente caminhar e alcançar a posição que me- · 
rece, e que seu povo predsa ter. 

Muito obrigado. (Palmas.) 

O SR. PRESIDENTE (Francisco RoUemberg) 
........ Concedo_ a palavra ao nobre Senador Itamar 
Franco. 

O SR. ITAMAR FRAI'ICO (PL - MG. Sem 
revisão do orador.) -Sr. Presidente, Srs. Seria~ 
dores. 

Posições preocupantes, lembradas-e anotadas 
-pela imprensa nacional e, particularmente, por 
algw1S jornalistas afeitos à vida política e à ordem 
económica, b:azem_-me_ à tribuna para algumas 
meditações, quando vejo, por exemplo, o que dis
se o MinistrO da Fazenda, através da fala de Gilber
to Dimenstein, da Folha de S. Paulo: 

"A indefinição sobre a duração do man
dato presidenCial "ãtrapalha" o combate à 
inflação, põr Qerar um clima de "suspense" 
que favorece o pessimismo." 

Sr. Presidente e Srs. Senadores, ainda hoje, em 
Belo Horizonte, é o Ministro da Fazenda que reco
nhece que, ainda durante alguns mese?. o Brasil 
vai conviver com uma taxa inflacionária, segundo 
S. EX', da ordem de 16%. 

Ainda nessa entrevista dada ao jornalista Gilber
to Dimenstein, encontramos a recordação de uma 
fala do Senador Roberto Campos, lembrando que 
o ex-Presidente João Goulart caiu em meio a uma 
inflação de quase três dígitos. Srs. Senadores, a 
verdade é que o Presidente João Goulart não caiu 
em função da inflação que, se não me falha a 
memória, chegou, ao final de 1964, a 91,8%. 

O Sr. Leopoldo Peres- Chegou a 84,4%. 

O SR. ITAMAR FRANCO - Corrige-me o 
Senador Leopoldo Peres. _ 

O Sr. Jarbas Passarinho- Permite V. EX' 
um aparte? 

O SR. ITAMAR FRAI'ICO- Pois não, Ex' 

O Sr. Jarbas Passarinho - Nos três últi
mos meses de Governo, do Presidente João 
Goulart, que foram justamente os três primeiros 
meses do ano de 1964, a inflação atingiu, somada, 
a 24%, o que nos parecia alguma coisa como 
caracter'fstica de uma hiperinflação. Projetada no 
-aiio,- dava acima de 100%. Por isso ê que V.~ 
se referiu, evidentemente, a três dígitos. 

O SR. ITAMAR FRAI'ICO - Exatamente, 
Senador Jarbas Passarinho. Não pode haver uma 
correlação entre a taxa inflacionária e o perlodo 
de mandato presidencial. É claro que sabemos 
-historicamente está aprovado, e V. EX', melhor 
do que ninguém, poderia dar um testemunho
a queda do Presidente João Goulart não se deu 
em função dos problemas inflacionários, claro 
que não se deu em função dos problemas inflacio

-nários. Se assim o fosse, Sr. Presidente, com a 
inflação do ano passado, que atingiu, segundo 
a Fundação Getúlio Vargas e o IBGE, acima de 
400%, já teriam os o Presidente José Samey afas
tado da Presidência da República. 

Mas, o que se pretende, Sr. PreSidente? Preten
de-se fazer uma indexação entre a ordem econ6-
mica e a duração do mandato do Presidente da 
República, ou a _duração dos mandatos de Prefei
tos, Vereadores, Senadores e Deputados, como 
que, melhorando a economia, poderiamos pror
rogar esses mandatos! Evidentemente que ai está 
o absurdo, porque há a temporariedade dos num
datas. O salutar na democracia é a substituição 
dos governantes, tenham ou não combatido a 
inflação, tenham ou não estabelecido o crédito 
popufar dentro do processo da sUbstituição-nor
mal, da alteração no processo politico. Isto s.e 
faz nec.essário em benefício da ordem democrá
tica, particularmente num País _como o Brasil. 

Sr. Presidente, por que o Ministro da Fazenda 
diz que o mandato presidencial atrapalharia os 
seus planos? Não podemos estabelecer essa inde
xação entre a economia e a duração de qualquer 
mandato, e a duração do exercício da função pú
blica do Sr. Ministro da Fazenda, que a todo ins
tante e a todo momento diz que vai cumprir o 
Orçamento da União, que, pela primeira vez, é 
unificado. S. Ex\' comete uin erro grosseiro _em 
relação ao Congresso Nacional, porque todos 
aqui sabemos, Senadores e Deputados, que o 
Congresso Nadonal não aprovou o Orçamento 
unificado. S. Bel' tem cometido um equivoco neste 
sentido. O Congresso Nacional aprovou o orça
mento fis_cal, aprovou o orçamento monetário, 
mas não aprovou o orçamento das empresas es
tatais. A unificação se processou fora do Con
gresso Nadonal. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, vejamos.como 
é falso estabelecer-se relação da ordem econô
mica estável com a duração do mandato de qua
tro ou cinco anos, porque, se amanhã cair a infla
ção para 1%, possivelmente, teríamos o Presi· 
dente da República pedindo um mandato de dez, 
quinze anos, e S.~ o Ministro da Fazenda, per
maneceria.~ 

O Sr. Marcondes Gadelha- Permite-me 
um aparte?_ · -

O SR. ITAMAR FRAI'ICO - Com prazer, 
nobre Senador. ' 

O Sr. Marconde5 Gadelha ·-:_ -NÓbre sena
dor, concordo com V~ Ex1' nas observações que 
faz sobre a inexistência deste suposto atrelamento 
da duração de um mandato ao desempenho eco
nómico do Governo. A duração do mandato, de 
qualquer mandato eletivo, é wna categoria básica, 
absoluta, e, seguramente, a mais importante de 
todo o regime democrático. Os mandatos devem 
ter uma rotatividade de prazos certos.lsto é funda
mental, é elementar, desde que a democracia foi 
introduzida neste Mundo. Não se podem estabe
lecer variações ou alterações da duração do man
dato ao sabor de circunstâncias ou ao saPor da 
conjuntura, l_sto é importante tanto para quem 
está no Governo como para quem está na Oposi· 

-Ção, nobre Senador hamar Fr:anco. Rui Barbosa 
dizia: "A lei também não me protege se não prote

-ge o meu adversário". Não podemos ultrapassar 
os limites da lei, não podemos, acima de tudo, 
conspurcar um prin:dpio que é o mais importante 
e por conta de cujas perturbações já tivemos tan
tas crises nesta América Latina; a tentativa de in
terromper mandatos abruptamente antes do-pra
zo tem sido a base de todas essas crises. Só há: 
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wna solução para as pessoas que têm essa sofre
guidão em mudar governos, para os que t~m 
ansiedade em trocar mandatários, chefes de go
vernos, quando o desempenho é precário, insufi
ciente, quando existe corrupção, quando há des
vio de qualquer natureza. Só há uma fórmula, 
que foi inventada e funciona perfeitamente no 
Mundo; o- sistema parlamentarista de Governo. 
ESte,- Sim -é que promove tespohSabilizaÇão per
manente do chefe de governo e permite a mu
dança dos fundonários, governantes, a prazos 
que não têm uma duração fiXa, que não têm uma 
duração estabelecida, a juizo da representação 
política, em consonância com o sentimento popu
lar. Então se se pretende a criação de mecanis
mos não traumáticos para a mudança de Governo 
antes de findo o término, antes de encerrado a 
sua duração, se se quer encontrar um mecanismo 
que não configure violência, que não configure 
golpe de Estado, que não configure golpes con
gressuais, a solução que vejo, nobre Senador Ita
mar Franco, é a implantação do parlamentarismo 
já neste País. Quero crer que para um País jovem 
como o~ Brasil, um País basicamente netvoso na 
sua estruturação política. este regime se assen
taria como uma luva. Semelhante à nossa forma-
• em grande parte, se assemelha à nossa Os italia
nos se adaptaram bem a essa forma de governo 
e. promovem mudanças com relativa freqüência 
nos seus governos, sem que isso atrapalhe as 
estruturas e sem que isso diga respeito necessa
riamente a qualquer indisposição para com as 
virtudes do regime democrático. Lembro aOs que 
querem associar duração de mandato com de
sempenho econômico, aos que querem associar 
duração de mandato -com os azares da conjun
tura, aqs que querem associar duração de man
dato com problemas de circunstância, lembro 
que não se pode fazer isso no sistema presidencial 
de_ governo. Os mandatos têm que ser respei
tados, pertençam eles a quem pertencer, reflfam· 
se a que cargos venham a se referir. A rotatividade 
a prazo certo é- uma: categoria absoluta dentro 
do regime democrático que não depende de nin
guém. Muito pelo contrário, a estabilidade depen
de fundamentalmente del.e. 

O SR.JTAMAR FRAI'ICO-Muilo obrigado, 
Senador Marcondes Gadelha, pela intervenç-ão, 
sempre lúcida, de V. EX' Estamos de acordo, inclu
sive, quanto ao regime, quanto à forma de gover
no, Entendemos também que o regime de gabi
nete é o mais aconselhável, é o mais adequado 
para a situação que o Brasil vive. 

Veja V. ~. se assim o fosse em relação à infla~ 
ção - eu iiie referia à ioflação de 1964; -e o 
Senador Jarbas PassarinhO, com ·a sua memória, 
forneceu-me dados dos três primeiros meses do 
Góveinô João Goulart -, tivemos em 1965, uma 
inflação da ordem de 34,4%; em 1966, da ordeffi 
de 38,7%; em 1974, 34,5%. E o que aconteceu 
em 1974, no Governo do Presidente Ernesto Gei
sel? A OPOSiÇão brasileira consegUiu, dizem aque
les menos entendidos, eleger 16 SenadOres. En
tão, se o aspectO inflacionário tiveSSe rEialmente 
uma posição firme el'!'l relê!:ÇâO à opinião pública, 
16 Senadores da Oposição não teriam conse
guido a sua eleição em 1974. 

Há outros fatores para os quais o Governo pre
cisa atentar, sobretudo Sua Excelência, o Senhor 
Presidente da República, e aqui me refiro ao Presi
dente José Samey com muito respeito, colega 
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nosso que foi aqui, nO Senado. Súa Excelência 
precisa atentar para o problema da corrupção, 
da crise que se alastre, que hoje não é crise política 
nem econôrnica apenas, mas é crise, sobretudo, 
de ordem moral. E uma crise de ordem moral, 
quando se permite _que a corrupção se alastra 
em todos os escalões do Governo, quando um 
Ministro de Estado acusa o seu Secretário-Geral 
e permanece ao lado do Senhor Presidente da 
República na transmissão de cargos, sem sequer 
o- Presídente tivesse respondido às suas afuma
ções através de wna entrevista a O Estado de 
S. Paulo, e não desmentida, que era o Senhor 
Presidente da República que liberava e continua 
liberando verbas. 

O Sr. Jarbas Passarinho- Permite V. Ex" 
um aparte, nobre Senador Itamar Franco? 

O SR. ITAMAR FRANCO---Com prazer, 
Senador Jarbas Passarinho. 

_ O Sr. Jarbas Passarinho- Tenho a impres
são c!e __ que devemos combinar causas que são 
detenninantes e causas auxiliares ou concausas. 
O processo inflacionárlo, evidentemente, para 
mlm, é uma causa auxiliar que se leva em conside~ 
ração ria hora em que se ju1ga um Governo. Lem· 
bro-me bem que, pela altura do começo <:los anos 
70,lendo um livro sobre o autoritarismo no Brasil, 
do brazillanlstJuan Uns, ele dizia que, "enquan· 
to a economia fosse bem, os governos autoritários 
se manteriam de pé." V. Ex? não há de negar, 
evidentemente, a influência extraordinária que a 
economia tem sobre o social, sobre nós, políticos. 
V. Ex' se_ refere, por exemplo, ao problema de 
197 4. Fui candidato em 1974, e pelo meu Partido 
elegemos apenas seis senadores, sendo que um 
deles já era Teotónio Vilela, que, na verdade, já 
estava com um pé no- PMDB, pelo menos do 
ponto de vista doutrinário. O disCW'SO do PMDB, 
Senador, foi exatamente o discwso sobre a inRa
ção. A pergunta era esta: "Você esta satisfeito 
com o preÇo do café? Vote no Governo';. "Você 
está satisfeito com o preço da carne? Vote no 
Governo". "Você está satisfeito com· o que você 
paga mensalmente ao BNH? Vote no Governo". 
Esta foi a iese_deritolidora do PMbB, numa infla
ção da ordem de 40%. De maneira que a inflação 
ê iridiscutivelmente, para mim, uma causa; ela 
é uma das caus_as pelas quais se julga um governo 
e, automaticamente, contra ele se reage. Relativa
mente ao que disse o Ministro Mailson da Nóbre
ga, que V. Ex" critica, tenho impressão de que 
deve s_er_analisado Q que V. ~ diss_e sob ootro 
ângulo. E que é um governo que não sabe quanto 
tempo vai durar não tem condições de fiXar deter
minadas providências que sejam de caráter me
diato; só pode tomar providências únediatas, e 
com essas providências não se resolve o processo 
inflacionário iio Brasil. Ora, se tivéssemos de 
apoiar o que saiu da Comissão de Sistematização, 
em novembro passado, corno o Projeto de Consti
tuição, o Governo do_ Presidente José Samey ter
minrula no dia 19 de março. 

O SR. CARLOS CHIARELLI- No dia 15 
de março. 

O SR. Jarbas Passarinho - No dia 15 de 
-março, corrigí~me o Senador, Carlos Chiarem, U
der do PFL. pois lá está que em março se implan
tará o parlamentarismo, no Brasil, e, assim, não 
mais teremos o Governo P_residencialista com o 

Janeiro de 1988 

Presidente Samey. Então, _sua Excelência não tem 
cori.dições de realmente propor medidas de longa 
duração ou que possam ser consideradas - co
mo disse há pouco - med.iatas. Hâ, portanto, 
do meu ponto de vista - permita V. Ex' que 
discorde- urna correlação não de função direta, 
matérnátíca, função "f' d~ du_r_açào de ri1ãndato, 
função "f' de inflação, mas que a inflação pode 
levar ao julgamento do Governo é indis'cótível, 
e o julgamento do Governo se faz de maneira 
desvantajosa quando o povo sofre, e sofre exata
mente os efeitos da alta dos preços dos bens 
de consumo. Era o que V. ~ me permitiria dizer. 

O SR. ITAMAR FRAI'ICO -S~enadorJarbas 
Passarinho, não quis díier que a crise social de.cor
rente de um aspecto inflacionário não tenha a 
sua ação no processo _eleitoral. Absolutamente! 

V.-- Ex~ disse muito bem: ela não é a· causa. 
Senão partiríamos do exemplo oposto. Lembrei 
197 4, e V. EX' disse que neste ano a pre~ação 
do MDB não _foi apenas quanto ao aspecto infla
cionário. 

O Sr. Jarbas Passarinho- Mas foi centrada 
aí. Este foi o centro aa propagirida, lembro~me 
pem. Se_ V. Ex!' me permite, o ~o~ colega Franco 
Montoro foi' o autor-de um folheto que circu1ou 
pelo Brasil inteiro, darido orieiltã.Ção ao- MDB da 
época para fazer a sua campanha. o _centro era 
a. questão económica, era perverso o sistema eco
nómico. 

O SR. ITAMAR FRANCO- Naquela época, 
havia outras causas, como houve em 1970. Du
rarite eSte -ano;' o -então MDB fez a mesma prega
ção forte. E o cjue aconteceu, então? Quase fomos 
dizimados. Recordo-me de que deixaram a Prefei\ 
tura de Juiz de Fora com o Prefeito do MDB. ·, 
·Poucos prefeitos fizemos em 1970. Chegou~se 
a discutir, inclusive, nos altos escalões do MDB, 
a sua extinçãO. V. ~ sabe muito bem dissO. 

O Sr. Jarbas Passarinho - V. Ex' há de 
estar lembrado que, em 1970, estávamos no auge 
daquilo que os alemães chamaram, em relação 
ao Brasil, de milagre económico. Tínhamos wna 
inflação baixa e uma ~anomia com taxa de çres
cirnento do PIB de dois dígitos. 

O SR. ITAMAR FRAI'ICO- É o que quero 
dizer a_ V. EX' Quando se alega, por exemplo, que 
o Presidente João Goulart caiu por causa da infla
ção de três digitas, então, já_ teriamos a, queda 
do Presidente José Sarney. 

O Sr. Jarbas Passarinho - NãQ foi só por 
isso. Mas houve uma causa só que foi essa. 

O SR. ITAMAR FRANCO- E é onde quero 
chegar, Senador Jarbas Passarinho, neste "não 
é s6". Não se pode permitir que o Sr. Ministro 
da Fazenda fique na expectativa da definição do 
mandato do Presldente da República e do regime 
de governo,- se parlamentarista ou presldepcia
lista. Por quê? Porque S. Ex' disse que vai trabalhar 
com o Orçarrierito, que já sabe que é inviável. 
Qual foi o Orçamento que aprovamos no Con
gresso Nadonal? EJe foi corrigido pelo Governo, 
porque o primeiro Orçamento veio ·com uma in
flação, por incrível que pareça, Srs. Senadotés, 
todos hão de recordar, da ordem de 60%. Em 
seguida, o Governo, vendo a irrealidade da P.ro
posta, o alterou, para quanto? Para 120%. E o 
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próprio Ministro da Fazenda que reconhece lsso 
hoje em Belo Horizonte, e já o faz na tentativa 
de mostrar à opinião pública que ele é um Ministro 
sincero, que não é igual a outros /'ltj_nistr_os, não 
quer mentir, que vai conviver com uma taxa infla
donária que acha até baixa - imagine V. EX' 
-de 16% ao mês, quando se sabe que se multi
plica 16 vezes 12. Não precisa nem saber aribné
tica para entender que a inflação, a continuar co
rno está, na suposição de S_. EJç!' _o Ministro_ Maílson 
da Nóbrega, vai chegar a mais de 500% no fim 
de 1988. 

O Sr. Carlos ChfareW - Permite V. Ex" um 
aparte? 

OSR.ITAMARFRANCO-Commultahon
ra, nobre Senador Carlos Chiarelli. 

O Sr. Carlos Chlarelll - São apenas dois 
comentários, sem querer entrar neste brilhante 
debate que V. Ex' trava com o Senador Jarbas_ 
Passarinho, que seria, evidentemente, colocar um 
momento de penumbra entre dois clarões. Ape
nas lembraria, com relação às ponderações com 
que V. Ex' analisa o Ministro Maílson da N6brega. 
Essa tese que se está argüindo ultimamente, de 
que é impossível governar sem ter data exata da 
duração do mandato e prazo rigorosamente defi
nido, isto é, s6 Pode haver governo quando o 1 

contrato de governância é por prazo determinado, 
tenho a impressão de que peca pela base, porque 
invalidaria todo o sistema e toda a sistemática 
do governo parlamentarista. Como é que se pode
ria. governar a Inglaterra? Por exemplo, como 
Monsieur Chirac poderia governar a França, el_e 
que tem a maioria de um voto? Permanentemente 
viveria numa intranqüilidade, numa insegurança, 
nwna tensão. Diria atê que seria um constante 
paciente do psicanalista, querendo resposta -
quem sabe- da Igreja, porque é mais uma ques
tão de fé do que talvez até de ciência. Então, 
essa tese tem seus argumentos formais, seus ele
mentos aparentes de valia lógica. Na verdade, em 
termos da ação política do projeto administrativo, 
mesmo guardando as proporções e diferenças 
do presidencialismo para o parlamentarismo, não 
é excludente e suficiente para, de _certa maneira, 
a,;Jstar a idéia de que não se pode governar se 
n6o se souber exatarnente o dia em que o governo 
vai terminar. Parece-me que não é o governo.· 
Em segundo lugar, em relação a essa preocu
pação do Ministro da Fazenda, uma ponderação. 
A tese do Sr. Ministro, a qual se tem pfopagado 
com tanta insistência, é uma tese até gastronô
mica. a tese do feijão com arroz, a tese de deixar 
correr o processo, de deixar livre o mercado, de 
não inventar, de abjurar a criatividade, de não 
tomar medidas de impacto. Acredito que ela é 
perfeitamente factível, na medida em que S. Ex!' 
acredite nessa sua maneira de conduzir a econo-
mia, que é uma maneira de não se_ iotrometer 
no processo e também de não se despreocupar 
do mandato. Vejo estas duas razões, para que 
S. EX' não faça essa ligação de causaJidade entre __ 
a duração do governo e a viabilidade de adminis
tração do País ou a viabilidade de se ter uma 
dlretriz de política_econômica a nfvel govemamen-
ial. 

O SR. ITAMAR FRANCO -Senador Carlos 
ChiOrelli. isto ê tão falso .•• 

(0 Sr. Presidente faz soar a campainha.) 
Sr. Presidente, obedeceria V. Ext, mas gostaria 

apenas de responder ao Senador Carlos Chiarelli. 

O Sr. Jarbas Passarinho- Também gosta
ria de mais um aparte, se fosse possível. 

O SR. ITAMAR FRANCO - É falsa a tese 
que querem colocar internamente -.o por quê 
de o mandato ser defmido, o sistema de Governo 
ser defini@. Há o pessimismo de que a inflação 
tootinue alta. Então, Sua Excelência deveria, tam
bém, parar com as negociações externas. Não 
deveria procurar o Fundo Monetária Internacional, 
não deveria mandar a Nova Iorque, como man
dou, _ai_n_® .Qntem, mais uroa vez, o Presidente 
do Banco Central. Não se pode ter duas posturas: 
uma interna e outra externa. Antes de encerrar, 
çom licença de V. Ex', Sr. Presiden.te, ouvirei_ o 
aparte do nobre Senador Jarbas Passarinho e, 
em seguida, encerrarei o meu pronunciamento. 

o_ Sr. J_arbas· Passãrlnbo- Nobre Senador, 
lastimo profundamente que o tempo tenha defluí
do tão rápldamente ... 

O SR. ITAMAR FRANCO -Sou eu quem 
lastima, Sr. SenadOr ... 

O Sr. Jarbas Passarinho~ ... especialmen
te depois que V. Ex~ recebeu Um reforço ver

, bal de fogo~ o qir.~ exigl.fla de mim uma redo
brada atenção para tentar destruir essa tese que 
apenas, aparentemente, parece-me verdadeira. 
Veja V. Ex', Por exemplo, que o argumento funda
mentai levantado pelo nobre Uder do Partido da 
Frente Liberal é com relação aos países -qU-e têm 
o sistema de governo parlamentarista. Ora, sub
metem os seus planos de governo exatamente 
às Assembléias, e quando recebem o votp de 
censura, em regra têm sido a respeito exatamente 
da conduta ec.onômica dos governos, haja vista 
o que aconteceu recentement~ na República Fe
deral da Alemanha. Portanto, o que se passa no 
Orasil, Sr. Senador Itamar Franco, é que o Partido 
dO -qual V. EX' fqi fundador, e que foi um pouco 
ingrato com V. EX'- me permita-, esse Partido 
tem tido uma tática altamente. censurável, do meu 
ponto de vista. Ele nunca absolveu o Presidente 
José Samey, porque o Presidente veio do PDS, 
e nunca o absolveu, também, disso que ele consi
dera um pecado de origem e o manteve_sistemati· 
caffiente prisioneiro; sistematicamente. Estamos 
com três anos deconidos do Ciovemo do Presi
dente, e Sua Exelência não sabe, desde o início, 
quantos anos governaria. Então, é indiscutível, pa
rece-me que é axiomático, -e eu não precisaria 
provar- que, se o Presidente souber que deverá 
enu:egar o Governo em março,_ não tomará provi
dências que requerem dele uma continuidade, 
um acompanhamento para essa providência, pa
ra o longo de dois anos. Veja-se, por exemplo, 
a obstinação do Presidente: em relação a essa 
Estrada de Ferro Norte-Su1. Sua Excelência de.ci
de fazer a Estrada de FeO'O e depois, como não 
dará tempo de concluí-la, mesmo com dois anos, 
decide fazer apenas uma parte da estrada. São 
decisões que Sua Excelência tem de tomar em 

, função do tempo. Em nã-o faria, como V. EJcl' disse 
muito bem, wna ligação direta e imediata entre 
o mandato e o processo inflacionárlo_, mas em 
relação à estratégia de Governo, todas as políticas 
estratégicas que o governo tem de tomar têm 
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de levar em consideração o-seu tempo de dura
ção. Pelo menos um governo no regime parla
mentarista, quando se lança, espera durar algum_ 
tempo. Veja o exemplo que foi trazido aqui ainda 
há pouco no aparte que lhe deu o nobre Senador 
Marcondes Gadelha: na Itália, por exemplo, foram 
47 governos desde 1945 para cá, mas todos eles 
têm um plano, que seria até de macroeconomia, 
também e não apenas de rnlcroeconornia. O meu 
argumento em relação a V. Ex' é, portanto, -este 
único~ relativamente à dificuldade que o Governo 
tem de, não sabendo quanto tempo dura, estabe
lecer uma politica económica de duração média, 
pelo menos mediata para obter resultados. Por 
isso que, talvez, o mais certo tenha sido o Ministro 
dizer que não quer inventar nada, e seria bom 
que S. Ex' não inventasse, por:que temos um mun
do de coisas para verificar neste País que nã.o 
estamos verificando. Como combatente ardoroso 
contra a corrupção, verifica V. Ex' que estamos 
aqui a ouvir praticamente o discurso de V. Ex" 
·ao tempo em que eu era Uder. Rebelava-se V. 
Ex" aqui ·contra- a falta Qe providências tomadas 
no passado. Estamos hoje vendo a mesma coisa, 
s6 que para pior. Comete-se, agora mesmo, na 
terra do ilustre Uder da Frente Uberal, Senador 
Carlos Chiarelli. Recebo do Prefeito U!TJ telegra
ma-circular, portanto, todos os Srs. Senadores 
devem ter recebido, dizendo que proibiu a venda 
de carne e pedia que tomássemos providências 
e fôssemos solidários com ele, ·para evitar que 
a --população consumisse a carne de Chemobyl, 
que foi inventada pelo Sr. Funaro,- no entanto, 
ele é_ainda_ um nome expressivo nas pesquisas 
eleitorais dentro do Partido do Movimento D~mo
crático Brasileiro, comp__ c_a_ndidato a Presidente 
da República. Então, vejo V. Ex" como diZ bem 
o Uder Carlos Chiarelli, a carne é fresca, mas 
a irifecção é fOrte!-

O SR. ITAMAR FRANCO - Sr. Presidente. 
já vOU encerrar, mas peço permissão a V. Ext 
para tentar responder ao Senador Jarbas Passa
rinho. 

Senador JarloS Passarinho, concordo com_ o 
final do aparte de V. &, que_ tem inteira razão. 
Partlcu1armente, fomos fundadores do PMDB. Ve
ja V. Ex' que fomos· ó oitavo, a nível nacional, 
a assinar a ficha do PMDB e o prin)eiro Pres_idente 
do PMDB mineiro. 

Senador Ja_rbas Passarinho, se V. E.xt hoje fosse 
Governo e n6s, Oposição, o que aconteceu e está 
acontecendo em ~lação não apenas ao Ministério 
do Planejamento, mas com o problema da Impor· 
tação de carne e outros casos, a OpOSição brasi· 

· !eira naquela época estaria colocando V. ~ nas 
maiores dificu1dades. Somente com a inteligência 
de V. Ex!', talves pudesse _responder de alguma 
maneira o que se passa. _ 

A verdade é que hoje, o .nosso PMDB, - e _ 
costumo dizer o nosso PMDB, porque ajudei a 
fundar este Partido nos momentos·d.iffceis- tem 
outra feição, outro tipo de comportamentO, e de
veria estar aqui, inclusive, explicando esse proble
ma, não só _sobre a carne: o problema do Minis
tério âo Plai1éjãmento ou Olifias irregularidades 
por que estãõ--passando os governantes. 

No início de seu aparte V. ~-comete um erro, 
no nieu entendimento, sob a. minha visão e sob 
a minha 6tica. 0- Presidente José Sam_ey sabia 
da duração do seu mandato~ sabi~ gue ha~ um 
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compromisso do Presidente Tancredo Neves para 
com a Nação, S. Ex!' .estava a par disso, com 
um mandato de quatro anos. O Presidente teve 
tempo para governar e _o fez, e não_ foi por falta 
de planos. Se V. EX' verificar a Nova República, 
através do Governo do Presidente _José Samey, 
talvez tenha feito mais planos que alguns gover· 
nos militares - basta olhar os vários planos que 
chegam às nossas mãos e a todo instante são 
modificados: ora do Gabinete Civil, ora do Minis
tério da Previdênda, ora do Ministério do Planeja
mento. Os planos estão ai, o Orçamento aí está, 
como diss_e, de total irrealidade. 

Se fosse _o Presidente da República, V. Ext tam
bém não permitiria que fosse prisloneiro âesse 
ou daquele Partido. A autoridade do Presidente 
da República está acima do problema partidário. 
O Presidente pode e_ deve demitir o Ministro de 
Estado pela sua voiltade; o Ministro de Estado 
pode_e deve sair pela sua vontade, mas responder 
à Nação, ou apresentar à Nação, se há ou não 
corrupção no seu governo. Esta é uma obrigação 
do Mandatário para com o Pafs. Esta _não é uma 
vontade pessoal, esta é uma vontade de Governo. 

Por isto, Sr. Presidente, Srs. Senadores, seria 
interessante que S. Ext o Senhor Presidente da 
República, quiçá o $r. Ministro de Estado Maílson 
da Nóbrega, pudessem Jer se não a Primeira, a 
Segunda Carta de São Paulo Apóstolo aos Corín
tios: "O tempo é curto". E o tempo está~sefazendo 
curto. O povo brasileiro está_sentindo isso. 

Era o que tinha a dizer, Sr. PresidenteL(Pausa.) 

O SR. PRESIDENTE (Francisco RoUemberg) 
- Está esgotado o tempo destinado ao Expe
diente. 

Estão presenteS riã -casa -39 Srs. Senadores. 
Passa-se à Ordem do Dia. 
Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo 

Sr. ]?--Secretário · · --

É lido e aprovado o seguinte 

REQUERIMENTO 
N•6,DE 1988 

Inversão da Ordem do Dia 

Nos tennos do art. 198, "â'':" do Re-gimento 
Interno, requeiro inversão da Ordem do Dia, a 
fun de que a matéria constante do item n" 15 
seja submetida ao Plenârio em l 9 lugar. 

Sala das Sessões, 25 de janeiro de 1988. -
João Menezes 

O SR. PRESIDENIE (Francisco RoUemberg) 
- Aprovado o requerimento, será cumprida a 
deliberação do Plenário. - - -

O SR. PRESIDE!'ITE (Francisco Roflemberg) 
-Item 15: 

Votação, em turno único, do Projéto de 
Resolução n~' 22. de 1988, de-aUtoria do Se
nador Carlos Chiarelli e outros Senhores Se
nadores, que constitui, nos_ termos do art._ 
37 da Constituição Federal e do arl_l70, 
alínea b, do Regimento Interno, Comissão 
de Inquérito para os fins que especifica, tendo 

PARECER FAYORÁ\IE'L, proferido em Ple
nário. 

A discussão da matéria foi encerrada na sessão 
extraordinária anterior. 

Nos ~nnos constitucionais, a proposição deve, 
para ser aprovada, obter o voto favorável da maio
ria absoluta da Casa. Tendo havido, no entanto, 
acordo de Uderanças, a voté!!ção far-se-á simboli
camente. __ _ __ _ _ _ 

Os-Srs. Si!ffadores que a aprovam queiram per· 
mane<::er sentados. (Pausa.) 

Aprovada. 

O SR. PRESIDENtE (Francisco Rollemberg) 
- SObre" a mesa, i-edaçáo -final da matéria, que 
será lida pelo Sr. 19-Secretário. 

_É Jida a seguinte 

Redação Hnal do Projeto de Resolução 
.,. 22, de 1988. 

O Relator apresenta a redação fmal ~o Proj~to 
de Resolução- n'? 22, de 1988, que constitui, nos 
termos do art 37 da Constituição Federal e do 
art. 170, alinea b, do Regimento Interno, Comis
são d_e_ Inquérito, para os ftns que especifica. 

Sala das Sessões, 25 de Janeiro de 1988. -
Chagas Rodrigues, Relator. 

ANEXO AO PARECER 

Redaçáo final do Projeto de Resolução 
,;; 22, de 1988.-

Fa"ÇO saber que o Senado Federal aprovou, e 
eu, , Presidente, nos termos do art. 52, 
item 30, do Regimento Interno, promulgo a se
guinte 

, DE 1988 

Constitui, Õ.o• tennos: do .-L 37 da Consti
tuição Fedual e do art. 170, alútea "b" do 
Regimento ln~o, Comissão de Inquérito, 
para os fins que especlflca. 

b senado -FedemJ resolve: 
Art. 1" É constituída, nos termos do art. 37 

da Constituição Federal e do arl 170, alínea b, 
do Regimento Interno do Senado Federal, uma 
Comissão de Inquérito destinada a investigar, em 
profundidade, as denúncias de irregularidades, in
clusiv_e_corrupção, na_Administração PúbUca, ulti
mamente tomadas tão notórias pelos meio de 
comunicação. 

Parágrafo único. Na execução da competên
cia prevista nesta artigo, a Comissão, entre outros, 
terá o objetivo de~ 

a)identiflcar responsabilidades no setor da Ad
ministração Pública, em decorrência de qualquer 
tipo de corrupção;-

b )sugerir medidas capazes de estabelecer con
troJes e oferecer condições para a moralização 
.cJa Administração Pública. 

Art. 29 A Comissão constituir-se-á de 9 (nove) 
membros e terá o prazo de 90 (hOventa) dias 
para apresentar Suas Conclusões. 
--Art. 39 Esta -reSoiuçãÓ entiã etn Vigor na data 

de sua J)ublicaçàÕ .. I· 

. Ó sR;-p,iE$~ _(F,ra~ci~co Rollemberg) 
....:.... Em- discussão a redação final. (Pausa.) 

N!lo havendo quem peça a palavra, encerro 
a discussão. 

A matéria é'__dada co~O Clefmitivamente apro
vada,·nos termos do Regimento Interno. 

O projeto vai' à promulgação. 
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O SR. PRESIDE!'fi'E (Francisco Rollemberg) 
-Item 1: 

V~tação, em turno únic~. d~ Projeto de 
Lei da Câmara n9 99, de 1986_(n9 5.289/85, 
na Casa de origem), que refjula a profissão 
de Supervisor Educacional e determina ou
tras providências, tendo 

PARECER proferido em Plenárlo, favorá
vel, com emenda que apresenta. 

A matéria constou da Ordem do Dia da sessão 
extraordinária anterior, tendo a votaçãO sido adia
da por falta de quorum. 

Passa-se_ à votação do projeto, sem prejufzo 
da emenda 

Os Srs. Senadores que o aprovam queiram per~ 
manecer sentados. (Pausa.} 

Aprovado. 

É o seguinte o _Projete>_ aprova~o 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA 
N'99, DE 1986 

(1'1' 5.289/85, na Casa de origem) 

Regula a profissão- de sUpervisor Educa
clonai e determina outras providências. 

O CongressO Nacional decreta: 
Art. 19 A profissão de Supervisor Educacional 

reguta .. se por esta lei. 

-Art :29 A S_upelVisão Educacional tem por fi
nalidade participar criticar e construtivamente da 
melhoria do processo educacional, através da re
criaçãod e uma prática educativa democrática no 
âmbito dos sistemas educacionais federal, esta
dual, municipal, em seus diferentes níveis, graus 
e modalidades de ensino e em instituições Públi
cas ou privadas. 

Art. 39 O exercício de profisSão de Supervisor 
Educacional é privativo dos portadores de diplo
ma· de curso· superior, devidamente registrado em 
órgão próprio do Ministério da Educação. 

1- de Ucenciatura em Pedagogia, com habili
tação em Supervisão Educaciolléll. 

n - emitido por instituições estrangeiras de 
ensino superior congéneres, devidamente revali
dado e registrado como equivalente ao diploma 
mencionado no inciso anterior, na forma da legis
lação em vigor. 

DI - de pós-gradução, na área de Supervisão 
Educacional. 

IV - os que já exercem a profissão de Super
viSor E:-ducadonal, habilitados na forma de lei an

, terior e qualificados em cursos ministrados para 
~formação de Supervisores de Ensino, antes- da 
vigência da Lei n9 5.692, de 11 de agosto de 
197l:e 

V - os que já exercem a pror~o de Super
Visor EdUcacional forirlãdos em Pedagogia, desde 
que tenham ingressado no curso antes da vigên
cia do Parecer n9 252lõ9; do toÍlselho Federal 
de Educação e que estejam no exercido da fun
ção supervisora. 

Art. 4~ São atribuições do Supervisor Educa
cional o assessoramento pedagógico, a coorden
ção do processo elisjno-aprendizagem, bem co
mO~ o desenvOMmento de recursos humanos na 
área educacional, além das seguintes: 

r --.assessorar os sistemas educacionais e insti- . 
tuiçOes púbUcas e- privadas nos aspectOs concer
nentes à ação pedag6cia; 
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n - diagnosticar, planejar, implantar, imple
mentar e avaliar o currlcu1o em integração com 
outros profissionais da Educação e da comuni
dade· 

m..:... participar efetivamente da tomada de deci
sões do processo educacional; 

IV- promover atividades de estudos e pesqui
sas na área educacional; 

V- propiciar condições para o aperfeiçoamen
to profrssional dos educadores; 

V(- emitir parecer sobre_ matéria concernente 
à Supervisão EducaciOnal; 

W -supervisionar estágiO no campo de Super-
visão Educacional; e _ 

VIII - coordenar e ministrar cursos de atuali
zação no campo educaciooal e no campo de Re
cursos Humanos das instituições públicas ou pri
vadas, na área de sua especialização. 

Art. 59 -Ao Supervisor Educacional fica asse
gurada a docência das disciplinas de sua área 
específica, satisfeitas as exlgêhcias da legisJação 
vigente. 

M 6? O sistema de educação e as institui
ções que congreguem em seus quadros Super
visor Educacional devem regulamentar, em docu
mento espeéúico, a carreira desse Profissional, 
definindo as condições de ingresso~ os critérios 
de progressão e a remuneração. 

Art. 79 Esta lei entra em vigor ria data de sua 
publicação. 

Art. ao Revogam-se as disposições em con
trário. 

O SR. PRESIDEI'ITE (Francis<o Rollemberg) 
- Em vOtação a emenda. 

Os Sis. Senadores_ que a aprovam qüeiram per
manecer sentados. (Pausa) 
~rovada. 
É a seguinte a emenda aprovada 

EMENDA DE PLENÁRIO N• I 

Dê-se ao art. 2';> a seguirite redação: 

''Art. 2"' A Supervisão EducacionaJ tem 
por fmalidade participar, crítica e construtiva
mente, da melhoria do processo educadonal 
através da recriação de uma prática educativa 
democrática no âmbito dos sistemas de ensi
no federa] e estaduais, nos diferentes níveis, 
graus e modalidades de ensino, induindo 
instruções públicas e particuJares." 

O SR. PRESIDEN'IE (FranCiscO Rollemberg) 
- Sobre a mesa, redaç-ão final, que vai ser lida 
pelo Sr. Primeiro-5ecretário. 

É lida a seguinte 

O Sr. Francisco Rollemberg, Suplente âe 
Secretário, deixa a cadeira da Presidência, 
que é ocupada pelo Sr. Humberto Lucena, 
Presidente. 

Redação final da emenda do Senado 
ao Projeto de Lei da Câmara n';> 99, de 
1986 (n' 5289, de 1985, na Casa de ori
gem). 

O reJator apresenta a redação_final da emenda 
do Senado ao Projeto de Lei da Câmara n'Y 99, 
de I986 (n• 5.289, de I985, na Casa-ae origem), 
que regula a profissão de supervisor educadonal 
e determina outras providências. 

Sala das Sessões, 25 de janeiro de 1988. -
Jorge Bomhausen, Relator. 
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ANEXO AO PARECER 
Redação OnaJ da emenda do Senado 

ao Projeto de Lei da Câmara n~ 99, de 
.1986 (n• 5.289, de 1985, na Casa de orl

- -gem)--; que regula a profissão de super
visor educacional e determina outras 
providências. 

EMENDA N• I 
(Corresponde à Emenda n91, de Plenário) 

Dê-se ao art. -29 a _segUinte reaação: 

"Art. 29 A Supervisão Educacional- iem 
_ -por finalidade participar, critica e construtiva

mente, da melhoria do processo educado
na], através da recriação de uma prática edu
cativa democrática, no âmbito dos sistemas 

. --=:_de ensino federal e estaduais, nos diferentes 
rúveis, graus e modalidades de ensino, in
c:Iuirido instituições públicas e particulares." 
- . 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -:-
Em -discuSsão a redação final: (Pausa) . _ 

Não havendo quem peça a- palavra, encerro 
a discussão. 

A matéria é dada como defmitlvarriente adota
da, nos termos do Regimento Interno. 

A matéria_ voltará à Câmara dos Deputados. 

O SR. PRESIDEI'ITE (Humberto Lucena) -
Item 2:_ 

__ --::-'---Y_ot:l.Ção. em tumo único, do Projeto de 
Lei da câffiara- n';> 55, de 1987 (n? 1'78187, 
na __ Casa de orfgem), de ini1=iativa do Senhor 
Presidente da República, que autoriza a doa
ção de fração ideal de imóvel situado no Mu
nicípio de Juiz de Fora, Estado de Minas Ge~ . 
rais, tendo _ 

_ PARECER FAYORÁVEL, proferido em Ple
nªrio. 

A matéria co,nstou da Ordem do Dia da sessão 
___ anterior, tendo sua votação sido adiada por falta 

de quorum. -
PaSsa-~ à votação do projeto; em turno único; 
Os ~rS_S_emldores que o aprovam queiram per

maneçer sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 

- -0 projeto vai à sanção. 

É_ o seguinte <? projetO aprovado 

--PROJETO DE LEI DA CÂMARA 
N• 55, de 1987 

-- (N• 178/87, na Casa de origem) 

(De iniciativa do Senhor Presidente da Repú
blica) 

Autoriza a doação de fração ideal de 
Imóvel situado no Município de Juiz de 
Fora, Estado de Minas Gerais. 

O CofigreSSO-NaciOnãi aec-retai 
Art 19 Fica o Poder Executivo autorizado a 

doar ao Município de Juiz de Fora, Estado de 
Minas Gerais, a fração ideal de 0,1848 de imóvel 
denominado "Conjunto Fabril Bernardo Mascare
nhas", s.L_tuado na Avenida Getó1io Vargas n9 250, 
com numeração suplementar pela Praça Antônio 
Cm::los no41 e Rua Paulo de Frontin n? 172,naque
le Município. 

Art 29 Esta lei entra em vigor-na data de sua 
publicação. 
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Art. 39 Revogam-se as dispos!ções em con
trário. 

O SR. PRESIDENlE (Humberto Lucena) -
Item 3: 

Votação, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara n"' 56~ de 1987 (no 179/87; 
na Casa de origem), de-iniciativa do Senhor 
Presidente da República, que autoriza o Poder 
Executivo a atuaJizar, anuaJmente, os va1ores 
da subvenção -concedida ao Instituto Hist6-
rtco e Geográfico Brasileiro atravéS da Lei 
J1Çi 2-.956, de 17 de novembro de_ 1956, tendo 

PARECER FAVORÁVEL, proferido eni Ple
nário. 

A matéria constou da Ordem do Dia da sessão 
extraordinária anterior, tendo sido a votação adia
da por falta de quorum. 

Em votação o·-projeto, em turno único. 
Os Ses. Senadores que o aprovam queiram per

manecer sentados. (Pausa) 
Aprovado. 
O projeto vai à sanção.· 

É--o-seguinte o projeto aprovado 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA 
Nt 56, de 1987 

(N•-179/87, na Casa de origem) 
(De iniciativa do Senhor Presidente da Repú

blica) 

Autoriza o Poder Executivo a atuaU
zar, anualmente, os valores da subven
ção concedida ao InstitUto Histórico e 
Geográfico Brasileiro atrav~s da Lei n' 
2.956, de 17 de novembro de 1956. 

O Congresso Nadonai decreta: 
Art. 19 Fica o Poder Executivo autoriZado a 

conceder, anualmente, através do Ministério da 
Cultura, subvenção no valor de Cz$ 6.000.000,00 
(seis milhões de cruzados) ao Instituto Histórico 
e Geográfico BraSileiro, associação civil, sem fins 
lucrativos, com_ sede no Rio de Janeiro. 

Parágrafo único. A subvenção de que trãta 
esta lei terá seu vaJor monetário reajustado anual
mente, segundo _os mesmos critéri~ _gue o Poder 
Executivo vier a adotar para a fixação.da despesa 
orçamentária-da União. 

Art. 29 Os recursos transferidos ao InstitUto 
Histórico e Geográfico Brasileiro por conta desta 
lei serão aplicados, exclusivamente, na publicação 
de livros e revistas, na montagem e realização 
de cursos e exposições, na aquisição de docu
mentos e outros bens de va1or_ histórico para seu 
acervo e na aquisição ou locação de equipamen
tos o.u instrumentos necessários ao cumprimento 
de seus objetivos estatutários, vedada, em qual
quer hipótese, a reaJização de despesas com o 
pagamento de pessoal do seu corpo funcional. 

Art 39 Esta lei entra em vigor na data de sua 
publicaÇão. ·-

Art 49 Revogam-se as disposições em con
trário. 

O SR- PRESIDENTE (Humberto Lucena) -
ltem4:. 

-Votação. em_tumo único, do Projeto de 
Lei da Câmara n• I 56, de I 986 (n• 6.694/85, 
na Casa de origem), de iniciativa do Senhor 
Presidente da RepúbUca, que dispõe' sobre 
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o registro da propriedade marttima e dá ou
tras providências, tendo 

PARECER FAVORÁVEL, proferido em Ple
nário. 

A matéria constou da Ordem do Dia da 
sessão extraordinária anterior, tendo sido sua vo
tação adiada por falta de quorum. 

Em vptação o projeto, em turno único. 
Os Srs. Senado_res que o aprovam queiram per-

manecer sentados. 
(Pausa.) 
Aprovado. 
O projeto vai à sanção. 

É o Seguinte o projeto aprovado 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA 
N• 156, de 1986 

(N• 6.694/85, na Casa de origem) 

De iníciativa do Sr. Presidente da República 

Dispõe sobre o registro da proprieda
de maritima e dá outras providências. 

o-congresso Nacional decreta: 

CAPITULO! 
Da Finalidade 

Art ]9 Esta lei tem por finalidade regular o 
registro da propriedade marítima, dos direltos 
reais e demais ônus sobre embarcações e o regis
tro de armador. 

CAPfTULOII 

Do Registro de Propriedade de Embarcações 

. Arl 29 O registro da i:irOJ)riedade tem por ob
Jeto estabelecer a nacionaJidade, validade, segu
rança e publicidade da propriedade de embar
cações. 

Art 39 AS embarcações brasileiras, exceto as 
da Marinha de Guerra, estão sujeitas à inscrição 
na Ca~itania dos Portos ou órgão subordinado, 
em CUJa jurisdição for domiciliado o proprietário 
o~ armador, sendo obrigatório o registro_ da pro
pnedade no Tribunal Maritimo das que possuírem 
arqueação bruta svperior a 20 (vinte) toneladas, 
se empregadas na navegação marítima, e daque
las com arqueação bruta superior a 50 ( cinqüen
ta) ~neladas, quando destinadas a qualquer mo
dalidade de navegação interior. 

.§ 1"'. ·_Estando a embarcação_ somente sujeita 
a mscnçao, esta _valerá co~~ registro. . 

§ 29 A faJta d~ registro sujeita o infrator--às 
sanções previstas nesta lei. 

Art.. 49 A a_quisição de umfl embarcação pode 
ser fe.ta atraves de sua construção ou de outro 
meio regular em direito permitido, mas a trans
m~o de sua propriedade s6 se consolida pelo 
r~1str~ ~o Tribunal ~aritimo ou, para aquelas 
nao. SUJ~Jtas a esta ex~gência, pela inscrição na 
Capitama dos Portos ou órgão subordinado. 

Art 59 Ao proprietáfi.O 'da embarcação -será 
expedida a Provisão de Registro da Propriedade 
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Maritima ou_o_Título de lnscrição depois de ultima
d_2 _q_processo_de registro ou de inscrição. 

Parágrafo único. Presume-se proprietário a 
pessoa f"iSica ou juridica em cujo nome estiver 
registrada ou inscrita a embarcação, conforme 
o caso. 

Art. 69 0-regfsiro-da propriedade de-enlbar
cação será deferido, exceto nos casos previstos 
em lei, a brasileiro nato ou a sociedade constituída 
de acordo com a lei brasileira, com sede no Brasil, 
administrada por brasileiros natos, cujo capital 

__ votante pertença, em pelo menos 60% (sesSeil.ta 
por cento), a brasileiros natos e controlada por 
brasileiros natos ou por pessoa moral brasileira 
que satisfaça às exigências em realce. 

§ 19 Persiste assegurada a situação dos que, 
brasileiros naturalizados, já detinham a qualidade 
de proprietários, armadores, comandantes e bipu
lantes de navios nacionais, de acordo com o art 
20 dO Atei aaS Disposições Constitucionais Transi
tórias, de 18 de setembro de 1946. 

§ 29 Além dos casos preVistos nest~-artigo, 
o registro será, também, deferido a: 

a) pessoas de direito público interno; e 
b) sociedades de economia mista, empresas 

públicas e fundações instituídas pelo poder pú
blico. 

§ 3~ O brasileiro nato, casado com estran
geira, somente pode'rá ser proprietário de embar
cação se tiver a direção dos seus bens ou dos 
bens do casal, nos termos da lei civil. 

§ 49 A brasileira nata, casada com estrangei
ro, somente poderá ser ·proprietária de embar~ 
cação se excluída esta da comunhão de bens 
e.-tompetir- à-- mulher a sua administraçáo, nos 
termos da lei civil. 

Art. 79 O registro da propriedade das embarw 
cações classificadas nas atividades de pesca será 
também deferido a brasileiro ou a sociedade 
constituída de acordo com a lei brasileira, com 
sede no Brasil, que seja administrada por brasi
leiros, cujo capital votante pertença, em pelo me
nos 60% (sessenta por cento), a brasileiros e con-

- -~rolada por brasileiros ou por pessoa moral brasi
leira que satisfaça às exigências em realce. 

Art 89 O registro da propriedade das _embar
cações classificadas na atividade de esporte e/ou 
recreio poderá ser deferido a estrangeiros com 
permanência legal no País. 

Ait. 99 O pedido de registro da propriedade 
de embarcação, inicial ou por transferência, bem 
como o da aver~ação da promessa de compra 
e venda, será feito pelo adquirente, no prazo máxi
mo de_ 15 (quinze) dias, contados da data: 

1-do termo da entrega pelo est?Ieiro, quando 
se tratar de embarcação constrUída no Brasil; 
li-da chegada ao porto onde deverá ser ins

crita a embarcação, quando adquirida ou cons
truída no estrangeiro; e 
lll-do ato translativo da propriedade ou, no 

caso de promessa de compra e venda, do direito 
e ação. 

§ 1"' O requerim"ento deverá conte"r: 
a) certidão de registro civil de nascimento do 

adquirente ou prova equivalente; 
b) documentos _que atendam às .exigências 

dos arts. 6?, e seus parágrafos, e 79 desta lei; 
c) tftu1o de aquisição ou, em caso de constru

ção, a respe·ctiva licença e a prova de quitação 
do preço,_ sendo admitida" a ressalva quanto ao 
pagamento da parceJa de garantia; ) 
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d) prova de quitação de ânus fiscais e de en~ 
cargos sociais; 

e) certificado de _arqueação; e _ 
f) desenhos, especificações e memorial des

critivo,_ 
§ 29 _ Sendo a embarcação adquirida em con~ 

dorhínio, o pedido será assinado por qualquer 
dos condôtninos, faz.~ndo referência aos demais 
e às respectivas quotas. 

§ 39 Quando se tratar de órgão ou entidades . 
da administração direta ou indireta federal, esta
dual ou municipal, o pedido será feito por oficio. 

Art. 1 O. Quando a embarcação for adquirida 
no estrangeiro, a autoridade consular brasileira 
fornecerá documento provisório de propriedade 
que valerá até a chegada ao porto onde tiver de 
ser inscrita. 

Parágrafo único. Em nenhuma hipótese será 
iniciada nova_ \jagem antes de (eito o pedido de 
registro. 

Art. 11. Enquanto se processar o registro, a 
embarcação ficará autorizada a trafegar, mediante 
registro provisório, fornecido pelo _órgão de inscri
ção, com até 1 (um) ano de vaUdade. 

Parágrafo único. O prazo estabelecido neste 
artigo poderá ser prorrogado pelo órgão de inscri
ção, desde que o proprietário não esteja incurso 
nas sanções previstas nesta lei pelo não-cum
primento de exigências. 

CAPITULO Ui 
Do registro dos direitos 
reais e de outros ônus 

Art. 12. O registro dedireiios reais e de outros 
õnus que gravem embarcações brasileiras deverá 
ser feito no Tribunal Maritimo, sob pena de não 
valer contra terceiros. 

§ 19 Enquanto não registrados, os díreitos 
reais e os ânus subsistem apenas entre as partes, 
retroagindo a eficácia do registro à data da preno
tação do título. 

§ 29 Os direitos reais e oS ânus serão registra
dos em livro próprio, averbados à margem do 
registro de propriedade e anotados no respectivo 
titulo, devendo o interessado promover previa
mente o registro_ das embarcações ainda não re
gistradas ou isentas. 

Arl 13. A hipoteca ou outro gravame pode
rão ser constituídos em favor do construtor ou 
fin~nciador, mesmo na (ase de_construção, qual
quer que seja a arqueção bruta da embarcação, 
devendo, neste caso, constar do instrumento o 
nome do construtor, o número do casco, a especi
ficaç!o do material e seus dados característicos 
e, quando for o caso, o nome do financiador. 

Art. 14. Os inte~essados, para requererem o 
registro dos direitos- reais e de outros ânus. apre
sentar~o o contrato que deverá conter, obrigato
riamente, além dos elementos intrínsecos ao ato: 
I- as características principais da embarca

ção,_ arqueação bruta, tonelagem de porte bruto 
e·outros dados que a identifiquem devidamente; 
e 
li-a declaração de estar segurada a embar· 

cação, exceto quando constituída hipoteca ou ou
tro gr_avame real na forma permitida pelo art. 13 
desta lei. 

§ 19 O pedido de registro será apre5entado 
mediante requerimento do proprietário ou de seu 
representante legal, acompanhado dos documen-
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tos necessários, à Capitania dos Portos ou órgão 
subordinado, em cuja jurisdição estiver incluído 
o porto de inscrição da embarcação, a quem ca
berá encaminhar o requerimento e do.cumentos 
a este apensos ao Tribunal Maritimo. 

§ 29 O re!;jistro do direito real ou do ónUs 
será comunicado pelo Tribunal Marítimo à Cãpi
tania dos Portos em -cuja juriSdição estiver incluído 
o porto de inscrição da embarcação, para a devida 
anotação. 

CAPÍTULO IV 
Do registro de armador 

Art. 15. É obrigatório o re-gistro no Tribunal 
Maritimo de armador de embarcação mercante 
sujeita a registro de propriedade, mesmo quando 
a atividade for exercida pelo proprietário. 

§ Jo? As disposições deste artigo são igual
mente aplicáveis, ainda que se trate de embar
cação mercante com arqueaçao bruta inferior às 
previstas no art. 39 desta lei, quando, provida de 
propulsão mecânica, se dedique a qualquer ativi
dade lucrativa fora dos limites da navegação do 
porto. 

§ 29 S6 será deferido o fegistió de armador 
a pessoas ou entidades que operem, de modo 

· habitual, embarcação com finalidade lucrativa. 
§ 39. É obrigada, também, a registrar-se no 

Tribunal Maritímo, como armador, a pessoa ou 
entidade não enquadrada no caput ou no § 19 

deste artigo, quando o somatório das arqueações 
brutas das embarcações por esta aprestadas ultra
passar os valores estabelecidos no art. "39 desta 
lei, observado o disposto no parágrafo anterior. 

Art. 16. Para os efeitos desta lei, éompreen
de-se como armador a pessoa física ou jurídica 
que, em seu nome e sob sua responsabilidade, 
apresta a embarcação para sua utilização, pon
do-a ou não a navegar por sua conta. 

Parágrafo único. Nesse conceito também se 
incluem aqueles que tenham o exclusivo controle 
da expedição, sob qualquer modalidade_ de ces
são,borá recebam a embarcação devidamente 
aparelhada e tripulada, desde que possuam sobre 
ela poderes de administração. 

Art. 17. Aarmaçãodeembarcaçãosópoderá 
ser exercida por pessoas ou entidades caracte
rizadas no art. 69, -no seu § }9 e nas alíneas do 
seu § 2~, e, quando se tratar de embarcação classi
ficada na atiyjdade de pesca, pelas enumera""das 
rro art. 79 desta lei. 

§ }9 As pessoas e soCiedade mencionadas 
no art. 6c e seu § 19 e as sociedades c-onstituídas 
na forma do art. 79 terão que possuir os requisitos 
de comerciante, para exercerem a armação de 
embarcação mercante. _ 

§ 29 As pessoas fiSicas, armadores de pesca, 
ficam dispensadas da comprovação·da qualidade 
de comerciante. 

Arl 18. O pedido de registro e o seu encami
nhamento obedecerão, no que couber, ao estabe
lecido no § 1>' do art. 14 desta lei, expedindo a 
Capitania dos Portos ou órgão subordinado a au
torização para que o armador possa praticar, des
de logo, os atos pertinentes à expedição da em
barcação, urna vez cumpridas as demais exigên
cias legais. 

Parágrafo único. Ultimado o processo,_Será 
expedido pelo Tribunal Marítimo o Certificado de 
Registro de Armador. 

-Art. rg:- -KarinãÇão,- qualquer que seja a sua 
modalidade, deverá ser averbada à margem do 
registro da embarcação e na respectiva Provisão. 

§ 1 ~ A averbação será requerida antes da via-
- gern, càbendo à Capitania dos Portos ou órgão 

subordinado fazer -constar do Rol de Equipagem 
o nome do responsável pela expedição, antes 
mesmo de encaminhar o requerimento ao Tribu
nal Marítimo. 

§ 2~ O' reqüerimenfo" será apresentado a 
-qUalquer Capitania dos Portos ou órgão subordi
nado por quem for exercer a armação. acompa-

-- nhado de uma via do instrumento da outorga, 
para encaminhamento imediato ao Tribunal Marí
timo, podendo ser requerido, ao mesmo tempo, 
o registro de armador, quando se tratar de pessoa 
ainda não habilitada, juntando-se, neste caso, os 
documentos necessários. 

§ 39 Caberá, a quem fizer a outorga, a obriga
ção de participá-la ao Tribunal Marttimo, no prazo 
de 15 (quinze) dias da data do instrumento. 

Art. 20. As embarcações mercantes sujeitas 
a registrO só Poderão operar sob a administração 
de pessoa ou entidade que esteja registrada como 
am1ador do Tribunal Marítimo, ressalvados os ca
so~ er:n -~t: _es!:e_ registro é d~spensado. 

Art. 21. Para o fiel cwnprimento do disposto 
nos artigOs anteriOres, caberá às Capitanias dos 
Portos ou órgãos subotdinados e às autoridades 
consulares brasileiras no exterior fiscalizar e reter 
as embarcações infratoras, comunicando a ocor
rêricia ao Presidente do Tribunal Marítimo, para 
aplicaÇão da-s penalidades. 

CAPÍTULO V 
Do Cancelamento dos Registros e 

e dos Impedimentos 

Art. 22~- O registro da propriedade será can
celado quando: 

[-a embarcação_ deixar de pertencer a qual.:
- --qlie"t"-daS pessoas caracteriÚ1.das nos arts. &, 79 

e 89 desta lei; 
J[- a embarcação tiver que--:iel- desmanchã(fã; 
lll-a embarcação perecer ou, estando em via

gem, dei~ não houver notícia por mais de 6 (seis) 
meses; 

IV- a embarcação for confiscada ou apresada 
por GOverno estrangeiro, nO último casO, se gm_ê_i
derada boa presa; 

V- provado ter sido o registro feito mediante 
declaração, documentos ou atas inquinados de 
dolo, fraude ou simulação; _ 

VI- determinado por sentença judicial transi
tada em julgado; e 

----== -VII-extinto_o gravame que provocou o regis
tro de_ embarcação isenta. 

§ 19 Nos casos dos indsos r, li, III, IV e VIl, 
proceder~se-á ao cancelamento do registro a re-
querimento do proprietário, o qual deverá fazê-lo 
no prazo máximo de 2 (dois) meses, contados 
da data do evento, ou de 8 (oito) meses, contados 
da data da última notícia no segundo caso do 
inclso rn, cabendo, pelo não-cumprimento da exi
gência, a multa prevista nesta lei. 

§ .21' Nos casos dos incisos V e VÍ e nos de
mais, não previstos neste arfigo", proceder-se-á 
ao cancelamento do registro ex-offido, quando 
comunicados ao Tribunal Marítimo. 
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Art. 23.. A hipoteca _ou outro gravame será 
considerado extinto, cancelando-se o registro res
pectivo~ 

l-pela extinção da_obrigação principal; 
D- pela renúncia do credor; 
m-pela perda da embarcação; e 
IV- pela prescrição extintiva. 
Parágrafo único. O cancelamento será feito 

a pedido do interessado. 
Arl 24. O registro" de armador s_erá cance

lado; 
I- pela extinção do contrato; 
li-quando deixarem de ser satisfeitas as con

dições legais para o exercício da atividade; 
lli-quando obtido em desacordo com a legis

lação vigente e por meio de declarações, docu
mentos ou atas inquinados de dolo, fraude ou 
simulação; 

IV- quando provado-que o arrflador empre-
gou a embarcação, no todo ou em parte, na prá
tica de atas previstos em lei como crime ou con
travenção penal ou lesivos à Fazenda Nacional, 
ou que, de _qualquer forma, facilitou a sua utiliza-
ção Pãra tais fins; e -

V- quando, canceladas todas as autorizações 
que lhe tenham sido outorgadas, o annador não 
venha a obter, dentro do prazo de 2 (dois) anos, 
a nova autorização para operar na navegação. 

§ -~9 -No caso do inciso I, proceder-se-á ao 
cancelamento do registro a requerimento do inte
ressado, enquanto nos demais o cancelamento 
será ex-offido, dependendo, na hipótese do inci
so lV, de decisão defmitiva em processo de aci
dente ou fato da navegação, e, no caso do inciso 
V, de comunicação, ao Tnbunal Marítimo, pelo 
ótgão competente. 

§ 2~ _ Ficam Impedidas de se registrarem co
mo armador as pessoas que, exercendo de fato 
essa atividade, incorrerem na prática: de que trata 
o inciso IV d~ste artigo. __ _ __ 

Art. 25. o_-ómcelamento_doregistrodearma
dor, nos casos dos incisos D, ID e IV do artigo 
anterior, resulta no cancelamento automático da 
aut~rização para operar em qualquer classe de 
navegação. _ 

Arl 26. As pessoas (jue tiVerem o registro de 
armador cancelado na forma do inciso IV do art. 
24 desta lei ficam impedidas de participar da ad
ministração- de entidades de direito público ou 
privado que se dediquem à armaça.o de embar-
cações. ___ --" __ ,- -

§ 19 Às entidades que não obserVarem o dis
posto neste artigo, não será concedido registro 
de armador, _ficando suspensa temporariamente 
a atividade das que já estiverem registradas. 

§ 29 São considerados na condição de ãrma
dor, e, assim, sujeitOs aO impedimento aludido' 
neste artigo: 

a) os que, mesmo sem registro no Tribunal 
Marítimo, exerçam a atividade, ajustando-se ao. 
conceito estabelecido no art 16 e seu parágrafo 
único desta lei; 

b) os que integravam, ao temPo do fato, a dire
ção de entidades de direito público ou· privado 
que tiverem o registro de armador cancelado na 
forma do inciso lV do art. 24 desta lei, a não 
ser que fique provada sua isenção. 

Art. 27. A reabilitação de armador pessoa ffsi
ca ou de sócios e dirigentes de empresa que te
nham sofrido a sanção ·do inciso IV do art. 24 

- desta lei poderá ser requerida somente uma vez; 
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perante o Tribunal, apóS 5 (cinco) anos de trânsito , 
em julgado da decisão condenatória, observadas 
as exigências legais, e desde que, no periodo de 
cassação, não tenham sofrido nenhuma punição 
pelo Tribunal Maritimo. - --

CAPITULO VI 
Das Sanções 

Art. 28. Pela inobservância das obrigações 
nos prazos previstos nesta lei, será aplicada, pelo 
Tribunal Marítimo,aoinfrator, a multa de 5 (cinco) 
vezes o maior valor de referência vigente no País, 
por mês ou fração decorrido após o prazo ftxado, 
até o máximo de 200 (duzentos) valores de refe~ 
rência. 

§ 19 A falta de registro, seja o de propriedade 
ou o de armador, sujeita o infrator também ao 
cancelamento da autorização para operar em 
qualquer classe de navegação, sem prejuízo da 
suspensão imediata do tráfego da embarcação 
em situação irregular ou de todas as embarcações 
do armador, conforme o caso .. 

§ 29 As mesmas penalidades serão aplicadas 
à pessoa que, sem estar legalmente habilitada 
como armador, exerça tal atividade na situação 
prevista no parágrafo único do art. 16 desta lei. 

§ 39 Nos casos de reincidência, as multas se~ 
rão aplicadas em dobro. 

§ 49 Mediante o pagamento da multa e inicia~ 
do o processo ·de registro, o tráfego da embar
cação será liberado por autorização do Presidente 
do Tribunal Marítimo. 

Art. 29. O nâo-ô . .lníPfimentci da exigência-no 
prazo de 3_0- (trinta) dicis -ou naquele fiXado no 
despacho, contados a partir da data do s_eu conhe
cimento, ou ainda a falta de pagamento das taxas 
na forma estabelecida no Regimento de_ Custas 
do Tribunal Maritimo importará no iildeferimento 
do pedido e conseqüente arquivamento do pro
cesso. 

§ 19 A partir da data da ciência do despacho 
de indeferimento, será considerada em situação 

, irregular a embarcação ou o seu armador. 
§ 2" Para desarquivamento -do processo in

deferido, o interessado ficará sujeito à renovação 
do pagamento das taxas. 

Art. 30. Verificado, a qualquer tempo, que o 
proprietário ou annador deixou de atender _aos 
requisitos dos arts._ 6°, 7o e 89 desta lei, ser-lóe-á 
concedido um prazo de 60 (sessenta) dias, con
tado da data do seu conhecímento, para que se 
ajuste às citadas normas, sob pena de, não o 
fazendo, ser determinada a suspensão do tráfego 
das suas embarcações, bem como o _cancela
mento da autorização para operar em qualquer 
classe de navegação. 

Art. 31. A Superintendência Nacional da Ma
rinha Mercante - SGNAMAM, nos casos da sua 
competência, providenciará a efetivação das san
ções aplicadas c()m base nesta lei, à vista de co
municação do Presidente do Tribunal Marítimo. 

Parágrafo único. As medidas punitivas s-erão 
tomadas sem efeito tão logo cessem os motivos 
que as determinaram, feita a prova através de 
documento expedido pelo Tribunal Maritimo. 

CAPITULOVU 
Disposições Gerais e Trarudt6rias 

Art. 32. As disposições da legislação sobre 
registres públicos serão apUcadas, subsidiaria
mente, ao registro de direitos reais e de outros 

ônus sobre embarcações, _e às averbações decor
rentes. 

Art. 33. Os ates relativos às promessas. ces
_sões.. compra e venda e outra qualquer moda
lidade de transferência de propriedade de embar
cações sujeitas a registro serão feitas por escritura · 
pública, lavrada por qualquer Tabelião de Notas, 
se na comarca não existir cartório privativo de 

contratos marítimos. 

Parágrafo único. Quando o outorgante for ca
sado, qualquer que seja o regime de bens, será 
indispensável o consentimento do outro cônjuge. 

Art 34. __ Aos processos em andamento, que 
estiverem em exigência, será aplicado o _di_sposto 
rio art. 29 e- seus parágrafOs. se os interessados 
não a satisfizerem dentro de 60 (sessenta) dias, 
contados da publicação desta lei. 

Art. 35. O Tribunal Marítimo baixará as nor
mas complementares referentes à instrução e tra
mitação dos processos de registro em geral. 

Art. 36. - Esta lei entra em vlgor na data de 
sua publicação. 

Art. 37. Ficam revogados o Trtulo III da Lei 
n~' 2.180, de 5 de fevereiro de 1954, os artigos 
de 12 a 20 da Lei n? 5.056, de 29 de junho de 
1966, a Lei n? 5.742, de )9 de dezembio de 1971, 
e as demais disposições em contrário. 

· -- O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -
Item5: 

Votação, em turno único, do Projeto de 
Resolução n9 17, de 1988, que autoriza o 
Governo do EStado de Goiás a contratar ope
ração de empréstimo externo no valor de 

_ QS$ 98,200,000.00 (noventa e oito inilhões 
e dl.lleritos mil dólares americanos), tendo 

PARECER FAVORÁVEL, proferido em Ple
nário. 

_A votação constou da Ordem do Di~ da sessão 
anterior, tendo s1do sua votação adiada por falta 
de quorum. 

Em votação o projeto, em turno único. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram per

manecer sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 

O Sr. Jarnll Haddad- Sr. Presidente, pela 
-=ordem 

· O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -
Tem V. Ex' a palavra. 

O SR. JAMIL HADDAD - (PSB - RJ_ Pela 
-ordem. Sem revisão do orador.) -Sr. Presidente, 
peço conste meu voto contrário, porque tenho 
como norrna, para todos os empréstimos em dó~ 

_ lares. votar contra, e ~sse empréstimo para Goiás 
ê um empréstimo em dólares. Peço qUe seja cons
~do em Ata meu yoto contrário. 

O SR: PResiDENTE (Humberto Lucen-a) -
A declaração de voto de V. EX~_ constará de Ata. 

O SR. CARLOS CHIAREW - Sr. Pres;
dente, gostaria de registrar abstenção sobre avo
tação, por se tratar também de empréstimo em 
dólares. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -
A declaração de voto de V. Ex~ constará também 
de Ata. 

O SR. JOÃO MENEZES -Sr. Presidente, 
igualmente me abstenho de votar, portanto não 
aprovo empréstimos em dólar. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -
A declaração de voto de V. Ex" também constará 
de Ata. 

O SR. PRESIDEN.TE (Humberto Lucena) -
Sobre a mesa, redação final que será lida pelo 
Sr. 19-Secretário. 

É lida a seguinte 
Redação final do Projeto de Resolução 

.,. 17, de 1988-

0 Relator apresenta a redação final do Projeto 
de Resolução n? 17, de 1988, __ que ãutoriza o Go
verno do Estado de Goiás a realizar operação 
de empréstimo externo no valor de_ US $ 
98,200,000.00_(noveilta e oito milhões e duzentos 
mil dólares americanos). 

Sala das Sessões, em 25 de janeiro de 1988. 
-lrapuan Costa Júnior, Relator. 

ANEXO AO PARECER 

Redação final do Projeto de Resolução 
n•17, de 1988-

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos 
termos do artigo 42, inciso IV, da Constituição, 
e eu, , Presidente, promulgo a se
guinte 

. RESOLUÇÃO N• , DE 1988 

Autoriza o Governo do Estado de 
Goiás a realizar operação de empréstimo 
externo no valor de OS$ 98,200,000.00 
(noventa e oito milhões e duzentos mD 
dólares americanos). 

O Senado Federal resõlve: 
Art. }9 J:: o GâVeino dO -EStado de_ GOiás auto

rizado a rea1izaf, com a garantia da União, uma 
operação de empréstimo externo no valor de US$ 
98~200,000.QQ_(nov.erita -e OitOiiliihOes e duzentos 
mil dólares americanos), ou o eql,livalente ~m ou
tras mõedas, de principal, junto ao Banco Intera
mericano de Desenvolvimento - BID, destinada 
a financiar, pardãlmente, o II P~:ograma de Estra
das Alimentadoras daquele Estado. 

Art. 2~' A operação realizar-se-á nos moldes 
aprovados pelo Poder Executivo Federal, inclusive 
o exame das condições crediticias da operação, 
a ser efetuado pelo Ministérío -âa Fazenda em 
articulação com o Banco Ce"ntr.itl do Brasil, nos 
termos do art 19 item IJ do Decreto n" 74.157, 
de 6 de julho de 1974, obedecidas as demais 

- exigências dos órgãos encarregados da execução 
da política econômico-financelra do Governo Fe
deral, e, ainda, as dispos1ções da Lei Estadual, 
~ 10266, de 6 de outubro de 1987, autorizadora 
da operação. 

-Art. 39 Esta Resolução entra em vigor na data 
de sua publicação. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -
Em discussão a redação final. (Pausa) 

Não havendo quem peça a- palavrã, encerro 
a discussão. 

Encerrada a discussão, a matéria é dãda como 
definitivamente aprovada, dispensada a _votação, 
nos termos regimentais. 

O projeto vai à promulgação. 
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O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -
Item6: 

Votação, em turno único, do Projeto de 
Resolução n., 18, de 1988, que autoriza a 
Prefeitura Municipal de Rio das Pedras, Esta~ 
do de São Paulo, a contratar operação de 
crédito no valor correspondente, em cruza
dos, a 131.635,52 Obrigações do Tesouro 
Nacional- OTN, -tendo 

PARECER FAVORÁVEL, pi-aferido em Ple
nário. 

A matêria constou da Ordem do Dia da sessão 
extraordinária anterior, tendo votação sido àdiada 
por falta de quorum. 

Em votação o projeto, em turilo "úniCo. 
Os Srs. Senadores qiieõ aprovam queiram per

manecer sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 

O SR. PRESIDENTE (Hwnberto Lucena) -
Sobre a mesa, redação final que será lida pelo 
Sr. 19-Secretário. -

f: lida a seguinte 
Redaçáo final do Projeto de Resolução 

n• 18, de 1988-

0 Relator apresenta a redação final do Projeto 
de Resolução n? 18, de 1988, que autOriza a Prefei~ 
tura Municipal de Rio das Pedras (SP), a contratar 
operação de crédito no valor correspondente, em 
cruzados, a 131.635,52 OTN. 

Sala das Sessões, 25 de janeiro de 1988. 
-Pompeu de Sousa, Relator. 

ANEXO AO PARECER 

Redação ftnaJ do Projeto de Re!JOiução 
n• 18, de 1988. 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos 
termos do artigo 42, inciso VI, da Constituição, 
e eu, , Presidente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N• , DE 1988 

Autoriza a l'lefeltura Munidpal de Rio 
das Pedras, Estado de São Paulo, a con· 
batar operação de crédito no valor cor
respondente, em cruzado.s a 131.635,52 
Obrigações do Tesouro Nacional -
011'1. 

O Senado Federal resolve: 
Art. 1 ~ É a Prefeitura Municipal de Rio das 

Pedras, Estado de São Paulo, nos termos do art. 
29 da Resolução n~ 93, de 11 de outubro de 1976, 
alterada pela Resolução n~ 1_40, de 5 de dezembro 
de 1985, ambas do Senado Federal, autorizada 
a contratar operação de crédito no valor corres
pondente, em cruzados, a 131.635,52 Obrigações 
do T escuro Nacional - OTN, junto à Caixa Eco· 
nômica Federal, esta na qualidade de gestora do 
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social -
FAS, âestinada à cana1ização de córrego, drena· 
gem superficial, guias, sarjetas e recomposjção 
de leito carroçável, no Município. 

Art 2~ Esta resolução entra em vigor na data 
de sua publicação. ' 

O SR. P~IDENTE (Humberto Lucena) -
Em discussão a redação final. (Pausa.) 

Não havendo quem peça a palavra, encerro 
a discussão. ~---

Encerrada a discussão, a matéria é dada como 
definitivamente aprovada, dispensada a votação, 
nos termos regimentais. 

O projeto vai à promulgação. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -
Item 7: 

Votação, em turnO único_, do Projeto de 
Resolução n~ 19, de 1988, que autoriza o 
Governo do Estado do Amazonas a contratar 
·opera-ção de cr_édito no valor correspondente, 
em cruzados, a 15.00ô.OOO Obrigações do 
TesoUro Nacional- OTN, tendo 

PARECER FAVORÁVEL, proferido em_ Ple-
nário. - ---

A matéria constou da Ordem do Dia da sessão 
extraordinária anteriOr, tendo a votação sidoadiata 
por falta de quorum. 

Passa-se à votação do projeto, em turno úni~o. 
Os Srs. Senadores que_o aprovam queiram pe

mane_cet sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -
Sobre a mesa, redação fina] que será lida pelo 
Sr. }9-Secretário. 

É lida a seguinte 

Redação final do Projeto de Resolução 
"' 19, de 1988-

0 Relator apresenta a redação frnal do Projeto 
de Resolução n9 19, de 1988, que autoriza o Go
verno do Estado do Amazonas a contratar opera
ção de crédito no valor correspondente, em cruza
dos, a 15.000.000,00 OTN. 

Sala das Sessões, 25 de janeiro de 1988. -
Leopoldo Peres, Relator. 

ANEXO AO PARECER. 

Redação final do Projeto de Resolução 
~: 19, de 1988. _ _ 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos 
termos_ do art. 42, indso VI, da Constituição, e 
eu, . , Presidente, promulgo a 
segumte 

RESOLUÇÃO N' , DE 19B8 

Autoriza o Governo do Estado do 
Amazonas a contratar operação de cré· 

· dito no valor corTe&pondente, em cruza
dos, a 15.000.000,00 Obrigações do Te· 
souto Nacional - OTN. 

-- O Senado-Federal resolve: 

M 19 É o Governo do Estado do Amazonas, 
nos termos do art. 29 da Resolução n~ 93, de 
11 de t?U~bro de 1976, alterada pela Resolução 
n9 140, de 5 d_e dezembro de 1985, ambas do 
Senado Federal, autorizada a contratar operação 
de créd!~ n<?_ v~1.'?! co~_8_J?ç>ncjente, em cruzados, 
a 15.000.000,00 0'5rigações_doTesouro Nacional 
- OTN, junto ao Banco do .Esti).do do Amazonas 
S.A., este na qualidade de agente financeiro da 
operação, destinada à ampliaçao do sistema de 

. abastecimento de água, coleta e disposição final 
dos esgotos sanitários e sistema de drenagem 
pluvial da Cidade de Manaus. 

Art. ~~:~Esta ResoJução entra em vigor na d~ia 
de sua publicação. 
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O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -
Em discussão a redação final. (Pausa.) 

Não havendo nenhum dos Srs. Senadores que 
queira fazer uso da palavra, encerro a discussão. 

Encerrada a discussão, a matéria é dada como 
definitivamente_ aprovada, dispensada a votaç~o, 
nos termos regimentais. 

·o ProJeto vai à promUlgação. 

O SR. PRESIDENTE (HumbertQ Lucena) -
Item 8: 

Votação, ern tu-mo ·único, do ProjetÓ de 
Resolução n~ 20, de 1988, que autoriza a 
Prefeitura Municipal de Caçapava do Sul, Es

- tado do Rio Grande do Sul, a contratar opera-
ção de crédito no valor correspondente, em 
cruzados, a 10.2384 79 Obrigações do Tesou
ro Nadonal- OTN, tendo 

PARECER FAVORÁVEL, proferido em ple
nário. 

A discussão da matéria foi encerrada na sessão 
anterior, tendo sido a votação adiada por falta 
de quorum. 

Em votação o projeto, em turno único. , 
_ Os Srs. Senadore.s que o aprovam queiram1per

manecer sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - -
Sobre a m~s~, a red~ção final da rnatérja que 
será lida pelo Sr. l9·Secretári0._ 

- E lida a ~eguinte 
Redação final do Projeto de Resoluçllo 

"'20, de 1988-

0 Relator apresenta a redação final do Proj~ 
de R_esoluçã() n9;:!0, d~ 1988, que autoriza a Prefei· 
tura Municipal- da Caçapava do Sul (RS) a con
tratar operação de Crédito no-valor correspon· 
dente, em cruzadas, a 10238,79 OTN. -

Sala das Sessões, 25 de janeiro de_ 198_8. -
carlos Cbiarelll, Relator. 

ANEXO AO PARECER 

Redação f:ln~_do Projeto de Resolução 
ri• 20, de 1988~ 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos 
termos do art. 42, inciso VI, da Constituição, e 
eu, , Presidente, promulgo a seguin
te 

RESOLUÇÃO 
N• , DE 1988 

Autoriza a Prefeitura Muniçipal de Ca
çapava do Sul, Estado do Rio Grande 
do SuJ, a contratar operação de crédito 
no valor correspondente, em cruzados, 
a 10.238,79 Obrigações do Tesouro Na
dona! - 011'1. 

O. SenadO -Federal resolve: __ 
Arl 1? É a Prefeitura Munic!J?~ de Caçapava 

do Sul, Estado do Rio Giânde do Sul, nos termos 
do art. 2ç da Resolução n~ 93, de 11 de outubro 
de 1976, alterada pela Resolução n9 140, de 5 
de dezembro de 1985, ambas do Senado Federal, 
autorizada a contratar operação de crédito no vir
lar correspondente, em crw:ados a 10.238:709 
q~_rigaçc?e~ qo Tesouro N~cional- OTN, junto 
à Caixa Econômica Federal, esta iia qualidade 
de gesotora do Fundo de Apoio ao Desenvol-
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vimento SodaJ - FAS;-disfirlãlfa- àãqUisiçãO de 
veículos para transporte es~Colar. no munidpio. 

Art. .2-:> Esta reSoluç-'o entra em vigor ria data 
de sua publicação. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -
Em discussão a redação final (Pausa.) 

Não havendo quem peça a palavra, encerro 
a dJscussão. 

Encerrada a discussão, a matéria é dada como 
definitivamente aproVadti, dispensada a votação, 
nos termos regimentais. 

O proJeto vai à promulgação. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -
Item 9: 

VotaÇão, em turno único, do Projeto de 
ResoluÇão n"' 2'1,de 1988, que autoriza a Pre
feitura Municipal de Ceres, Estado de Coiás, 
a contratar operação de crédito no va1or cor~ 
respondente, em cruzados, a 8350,00- Obri
gações do Tesouro ~adonal- OTN, tendo 

PARECER FAVORAVEL. proferido em ple
nário. 

A matéria constou da Ordem do Dia da 
sessão extraordinária anterior, tendo a vota
ção sido adiada por falta de quorum. 

Em votação o projeto, em turno único. 
Os SrS. Senadores que o aprovam queiram 

permanecer sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Luce
na)-Sobre a mesa, a redação finãf da maté~ 
ria ~e serâ lida pelo Sr. P·Secretârio. 

É lída a seguinte 

Redação final do Projeto de Reso
lução n' 21, de 1988. 

O Relator apresenta a redação final do Projeto 
de Resolução n~ 21, de I 988, que autoriza a Prefei
tura Municipal de Ceres (GO) a contratar operação 
de crédito no valor correspondente, em cruzados, 
a 8350,00 OTN. 

Sala das Sessões, 25 de janeiro de 1988. -
Jr.un Saraiva, Relator. 

ANEXO AO PARECER 

Redação final do Projeto de Resolução 
... 21, de 1988. 

Faço saber que o Senado Federa1 aprovou, nos 
termos do artigo 42, inciso Vl, da Constituição, 
e eu, Presidente, promuJgo a se
guinte 

RESOLUÇÃO N• , DE 1988 

Autoriza a Prefeitura Munldpal de Ce
ru.. Estado de Goiás, a contratar opera
ção de crédito no valor correspondente, 
em cruzados, a 8.350,00 Obrigações do 
Tesouro Nadonal- OTN. 

O Senado Federal resolve: 
Art. 19 É a Prefeitura Municipal de Ceres, Es

tado de Goiás, nos termos -do arl2~ da Resolução 
n9 93,-de 1 1 ae outubro de 1976. alterada pela 
Resolução n9 140, de 5 de dezembro de 1985, 
ambas do Senado Federal, autorizada a contratar 
operaç~o de Crédito no valor correspondente, em 
cruzados, a 8350,00 Obrigações do T~ouro Na
cional-otN, junto à -CaiXa Econômica Federal, 
esta na qualidade de gestora do Fundo de Apoio 

DIARIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) 

ao Desenvolvimento Social- FAS, destinada à 
aqUisiÇao- de" Velculos para trãnsporte escolar, no 
município. 

Art. 29 Esta resolução entra em vigor na data 
de sua publicação. 

____:O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -
Em 'discussão a redação final. (Pausa.) 

Não havendo quem peça a palavra, encerro 
a~ discUSsão. 

Encerrada a discussão, a matéria é dada como 
definitivamente aprovada, dispensada a votação, 
nos termos regimentais. 

O projeto vai à promulgação. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -
Item 10: 

Votação, em tumo único, do Projeto de 
Resolução n;. 23, de 1988, que autoriza a 
Prefeitura de Caçapava ,do Su~ Estad_<? do 
Rio Grande do Sul, a Cofltiatã.r operação de 
crédito no valor correspondente, em cruza
dos, a 37.052,26 Obrigações do T escuro Na
cional- OTN. tendo 

Oo· PARECER FAVORÁVEL, proferido eni pie· 
nário. 

A matéria constou da Ordem do Dia da sessão 
_extraordinária anterior, t~ndo a votação sido adia
da por falta dEi C.Uorum. 

Em votação o projeto, em turno único. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram per

manecer sentados. {Pausa.) 
Aprovado. 

o SR. PRESIDErfrE (Humberto Lucena) -
Sobre a mesa, a redação final da matéria que 
será lida pelo Sr. 19-Secretáiio. 

É lida a seguinte 

Redação flnal do Projeto de Resolução 
!" 23. de 1988. 

O relator apresenta a redação final do Projeto 
de Resolução n9 23, de 1988, que autoriza a Prefei
tura Munidpal de Caçapava do Sul (RS) a con
tratar operação de crédito no valor correspon
dente, em cruzados, a 37.052,26 OTN. 

Sala das Sessões, 25 de janeiro de 19_88. 
- Carlos Chlarelll, Relator. 

ANEXO AO PARECER 
Redação final do Projeto de Resolução 

n• 23, de 1988. 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos 
termOs do artigo 42, indso VI, da Constituição 
e eu, Presidente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N• , DE 1988 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Ca
çapava do Sul, Estado do Rio Grande 
do Sul, a contra~ operação de crédito 

___ no valor correspondente, em cruzados, 
_ a-37~052,26 Obrigações do Tesouro Na
-- clonai- OTN. 
O ~:senadO Féâeral resolve: 
Art. 1 ~ É a Prefeitura Municipal de CaçapaVa 

do SUl, Estado do Rio Grande do_Sul, nos termos 
do art. 2~ da Resolução n9 140, de 5 de dezembro 
d~ 1985; ambas do -Senado Feder~, autorizada 
a êoritratar operação de crédito no valor corres
pondente, em cruzados, a 37.052,26 Obrigações 
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d0-T escuro Nacional-- OTN, junto à Caixa Eco
nómica Federal, esta na qualidade de gestora do 
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social
FAS, destinada_à implantação de meios-fios e sar
jetas; galerias pluviais e cloacal; mercado público 
e ~quisição de equipamentos para coleta de lixo, 
no Município. 

Art. 2° Esta Resolução entra em vigor na data 
de sua publicação. 

O SR~ PRESIDENTE (Humberto Lucena) -
Em discussão a redação final. (Pausa.) 

Não havendo quem peça- a palavra, encerro 
a discussão. 

Encerrada a discussão, a matéria é dada como 
definitivamente aprovada, dispensada a votação, 
nos terrrios regimentais. 

O projeto vai à promulgação. 

O SR. PRESIDENtE (Humberto Lucena) -
Item 11: 

Votação, em turno único, do Projeto de 
Resolução no 24, de 1988, que autoriza a Pre
fejtura Municipal de Ceres, Estado de Goiás, 
a contratar operação de crédito no valor cor
respondente, em cruzados, a 55.000,00 Obri
gações do Tesouro Nacional- OTN, tendo 

PARECER FAVORÁVEL, proferido em ple
nário. 

A discussão da matéria foi encerrada na sessão 
extraordinária anterior, tendo a votã.ção sido adia
da por falta de quorum. 

Em votação o projeto, em turno único. _ 
Os Srs. Senadores que o aprovam queíram per

manecer seritados. (Pausa.} 
Aprovado. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -
Sobre a_rn_esa, redação final da matéria, elaborada 
pelo Relator, Senador lrapuan Costa Júnior, que 
será lido pelo Sr. 1 ;.~Se_cretário. 

É lida a seguinte 

Redação final do Projeto de Resoluçio 
n' 24t. de 1988. 

O Relator apresenta a redação final do Projeto 
de Resolução n9 24, de 1988, que autoriza a Prefei
-tura Municipal de Ceres (GO} a contratar Oj)eiação 
de crédito no valor correspondente, em cruzados, 
a 55.000,00 OTN. . 

Sala das Sessões, 25 de janeiro de 1988. -
lrapuan Costa Júnior, Relat~r. 

ANEXO AO PARECER 

Redação final do Projeto de Resoluçio 
... 24, de 1988. 

Faço saber que o Senado federal aprovou, 
nos termos do artigo 42, inciso Vl, da Consti
tuição, e eu, , Presidente, pro
~ulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N• -o, DE 1988 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Ce
res, Estado de Goiás, a contl'atar opera
ção de crédito no valor correspondente, 
em cruzados, a 55.000,00 Obrigações do 
Tesouro Nacional- O~. 

O Senado Federãl resolve: _ _ _ 
Art. 19 ~-a Prefeitura- Municip~ -~~Çere~r Es

tado de GoiáS; rios termós do art. 2° da ResOlução 
n• 93. de 11 de outubro de 1976, alterada pela 
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Resolução n? 140, de 5 de dezembro de 1985, 
ambas do Senado Federal, autorizada a contratar 
operação de crédito no valor correspondente, em 
cruzados, a 55.0_00,00 Obrigações do Tesouro 
Nacional- OTN,junto à Caixa Económica Fede
ral, esta na qualidade de gestora do Fundo de 
Apoio ao Desenvolvimento Social- FAS, desti
nada à implantação de meios-fios, sarjetas, gale
rias de águas pluviais, calçamento e aquisição 
de equipamentos para a coleta de lixo, no muni
cípio. 

Art. 2'1 Esta resolução entra em Vigor ·na data 
de sua publicacão. ,- -- - - - o 

O SR. PRESIDENIE (Humberto Lucena) -
Em discussão a redação final. (Pausa.) 

Não havendo quein peça a palavra, encerro 
a discussão. 

Enó:~rrada a discussão, a matéria é dada corria 
definitivamente aprovada dispensada a votação, 
nos termos regimentais. 

O projeto vai à promulgação. 

O SR. PRESIDENIE (Humberto Lucena) -
Item 12: 

Votação, em turno único, do_ Projeto de 
Resolução n9 25,de 1988, que autoriza a Pre
feitura Municípal de Guap6, Estado de Goiás, 
a contratar operação de crédito no valor cor· 
respondente, em cruzados, a 49,(162,00 Obri
gações do Tesouro Nacional- OTN, tendo 

PARECER FAVORÁVEL, proferido em pie· 
nário. 

A discussão da matéria foi encerrada na sessão 
extraordinária anterior, tendo a votação sido adia
da por falta de quorum 

Em VotaÇão õ projeto, em turno único. 
Os Sr.s.Senadores que o aprovam queiram per

mane<:er :sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -
Sobi'e a mesa, redação final da matéria, elaborada 
pelo Relator, Senador Irapuan Costa Júnior, que 
será lida pelo Sr. Primeifo.Secretário. 

É lida a seguinte 
Redação final do Projeto de Resolução 

D't 25~ de 1988. 

O RelatOr apresenta a redação fmal do Projeto 
de Resolução n9 25, de 1988, qUe autoriza a Prefei· 
tura Municipal de Guap6 (GO) a contratar'Opera
ção de créãrto no valor ~or.re~pondente, em cruza.. 
dos, a 49.062,00 OTN. 

Sala das Sessões, 25 de janeiro de 1988. --=... 
Irapuan Costa Júnior, Relator. 

ANEXO AO PARECER 

Redação final do Projeto de Resolução 
... 25, de 1988. 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos 
termos do artigo 42, inciso VI, da Constituição, 
e eu, Presjdente, promulgo a seguinte. 
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RESOLUÇÃO N• , DE 1988 

Autoriza a Prefeitura Municlpal de 
Guapó, Estado de Goiás, a contratar 
operação de c:récllto no valor cCHTeSpOn· 
dente, em auzacloa, a 49.062,00 Obrlga
ç6es do Teaouro l'laclonal- 01'1'1. 

O Senado Federal resolve: -
Art. 1'~ É a Prefeitura Municipal de Guapó, Es

tado de Goiás, nos termos do art. 2~ da Resolução 
n'~ 93; de 1 I de Outubro de 1976, alterada peJa 

Resolução n9 140, de 5 dezembro de 1985, ambas 
do Senado Federal. autorizada a contratar opera
çãO de crédito no valor correspondente, em cruza
dos, a 49.062,00 Obrigações do T escuro Nacio
ilal - OTN; junto à Caixa Económica Federal, 
esta na qualidade de gestora do Fundo de Apoio 
ao Desenvolvimento Scx:ial- FAS, destinada à 
ampliação dos sistemas de meios-fios, sarjetas 

.e galerias pluviais, aquisição de equipamentos pa
ra coleta de lixo e construção de lavanderia públi~ 
ca no munidpio. 

Art. 2" Esta resolução entra em vigor na data 
.de sua publicação. 

O SR. PRESIDENIE (Humberto Lucena) -
Em discussão a redação final. {Pausa.) 

Não haveildo quem peça a palavra, encerro 
a discussão. 

Encerrada a discussão, a matéria é dada como 
defmitivamente aprovada, dispensada a votação, 
nos termos regimentais. 

O projeto vai à promulgação. 

O SR. PRESIDENIE (Humberto Lucena) -
Item 13: 

Votação, em turno único, do Projeto de 
Resolução n'~ 26, -de 1988,- que autoriza a Pre
feitura Municipal de ltaberaí, Estado de Goiás, 
a contratar operação de crédito no valor cor
respondente, em cruzados, a 17.498,79 Obri
gações do Tesouro Nadonal- OTN, tendo 

PARECER FAVORÁVEL, proferido em ple
nário. 

A matéria constou da Ordefn do Dia da sessão 
extraordinária anterior, tendo a votação sido adia
da pol- falta de quorum. 

Passa-se à votação do projeto, em tumo único. 
_ Em votação. _ 
Os Srs: Senadores que o aprovam queiram per~ 

manecer sentados. (Pausa.} 
Ap<ovado. 

O SR. PRESIDENIE (Humberto Lucena) -
Sobre a mesa, .redação final que será lida pelo 
Sr. 1~-Secretário. -

É lida a seguinte 
Redaçãollrull do Projeto de Resolução 

... 26, de !988. 

O Relator apresenta a redaçâo fml do Projeto 
de Resolução n~ 26, de 1988, que autoriza a Prefei
tura Municipal de ltaberai (00) a contratar opera
ção de crédito no valor correspondente, em cruza~ 
dos, a 17.498,79 OTN. 

Sala das Sessões, 25 de janeiro de 1988. -
Irapuan Costa Junlor- Relator. 

ANEXO AO PARECER 

Reclação final do Projeto de Resolução 
... 26, de 1988. 

Faço Saber que o Senado Federal aprovou, nos 
tennos do art. 42, inciso VI, da Constitutição, e 
eu, Presidente, promulgo • seguinte 

RESOLUÇÃO N• , DE 1988 . 

AuloJiza a Prefeitura Munlcipal de lta· 
beraí, Estado de Goiás, a c:ontratar ope
ração de crédito no valor corresponden
te, em cruzados, a 17.498,79 Obrigações 
do Tesouro Nacional- O't'N:. 

O SenadO Federal resolve: 

Art. 19 É a Prefeitura Municipal de ltaberaL 
Estado de Goiás, nos tennos do aJt_ 2~ da Resolu
çao ri' 93, de n de outubro de 1976, alterada 
pelaResoluçà.o n~ 140, de5 de dezembro de 1985, 
ambas do Senado Federal, autorizada a contratar 
operação de crédito no valor correspondente, em 
truzados, a 17.498,79 Obrigações do Tesouro 
Nacional - OTN, junto à Caixa Econômlca Fede
ral, esta na qualidade de gestora do_ Fundo de 

--Apoio ao desenvolvimento Social~ FAS, destinada 
à implantação de meios-fios e sarjetas, constru
ção de lavanderias públicas e aquisição de equipa· 
mentes para coleta de lixo, no municipio. 

Art. 29 Esta resolução entra em vifJor na data 
de sua publicaÇão . 

O SR. PRESIDEI'ITE (Humberto Lucena) -
Em discussão a redação final. (Pausa.) 

Não havendo nenhum dos Srs. Senadores que 
queira fazer uso da palavra, encerro a discussão. 

Encerrada a discussão, a matéria é dada <:orno 
definitivamente aprovada, dispensada a votação, 
nos termos regimentais. 

O projeto vai à promulgação. 

O SR. PRESIDEI'ITE (Humberto Lucena) -
Item 14: 

Volação, em turno único, do Projeto de 
Resolução n~ 27, de 1988, que autOriza 11 

Prde:;ü..i~.-:. .A•: lllidpal de Paulista, Estado de 
~emambuco, a contratar operação de crédito 
no valor correspondente, em cruzados, a 
240.000,00-0l::irigações do Tesouro Nadonal 
-OTN,tendo 

PARECER FAVORÁVEL, profeiido emjíle- . 
nário. - - -

A matéria constou da Ordem do Dia da sessão 
extraordinária da sessão anterior, tendo sido a 
votação adiada por falta de quorum. 

Passa-se à votação do projeto, em turno único. 
Em votação. 

Os Srs. Senadores que o aprovam queiram per~ 
manecer sentados. (Pausa.) 

Aprovado. 

O SR. PRESIDEI'I1E (Humberto Lucena) -
Sobre a mesa, a- redação final que será lida pelo 
Sr. 19-Secretário. 

É lida a seguinte 

Redação final do Projeto de Resolução 
Íl' 27, de 1988. 

O RelatOr apresenta a--redação frftãí do Projeto 
de Resolução n~ 27,. de I 988, que autoriza a Pre
feitura Municipal de Paulista (PE) a contratar ope-
ração de crédito no valor correspondente, em cru-
zados, a 240.000,00 OTN. ___ _ -- -_ , 

_Sala_das Sessões, 25 de janeiro de 1988. -
Marco Maclel, Relator. 
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ANEXO AO PARECER 

Redação ftnal do Projeto de Resolução 
n• 27, de 1988. 

Faço saber que o Senado Federal aproVou, nos 
termos do arr. 42, inciso VI, da Constituição, e 
eu , Presidente, promulgo a se-
guinte 

RESOWÇÃON• , Dê: 1988 
Autoriza a Prefeitura Municipal de 

Paulista, Estado de Pernambuco, a con
batar operação de crédito no w.lor cor
respondente, em cruzados, a 240.000,00 
Obrigações do Tesouro Nacional -
OTrl. 

O Seriado Federal resOlve: 
Art. 1"' É a Prefeitura Municipal de Paulista, 

Estado de Pernambuco, nos termos do art.- 2" 
da Resolução n" 93, de 11 de outubro de 1976, 
alterada pela Resolução n"' 140, de 5 de dezembro 
de 1985, ambas do Senado FederaJ, autorizada 
a contratar operação de crédito no valor corres
pondente, em C:rt.l2ados, a 240.000,00 Obrigações 
do Tesóuro Nadonal- OTN, junto ao Banco 
do Nordeste do Brasil SA, este na qualidade de 
agente financeiro da operação, destinada à execu
ção de serviços de drenagem e pavimentação 
urbana em diversas ruas da cidade, retificação, 
limpeza e desobstrução_ do canal que liga a Ave
nida Beira-Mar ao Rio Do_ce, no mUnicípio. 

Art 2~ Esta resoluçã.o entra em vigor na data 
de sua publicação. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -
Em discussão a redação final. (Pausa.) 

Não havendo nenhum dos Srs. Senadores que 
queira fazer uso da palavra, encerro a discussão. 

Encerrada a discussão, a matéria é dada como 
definitivamente aprovada, dispensada a votação, 
nos termos regimenta[$. 

O projeto vai à promulgação. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -
Encerrada a Ordem do Dia. 

Volta-se à lista de oradores inscritos. 
Concedo a palavra ao nobre Senador Marcon

des Gadelha. 

O SR. JARBAS PASSARII'IHO (PDS- PA 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) -Sr. PreSi
dente, permita-me uma informação, pois estava 
inscrito para amanhã e pedi permissão ao Sena
dor Marcondes Gade1ba para fazer esta pergunta 
a V. Ex• Estava marcã.CfaPãra amanhã uma reu
nião do Congresso Nacional, mas está prejudi
cada, porque, curiosamente, o homenageado pe
de dispensa de ser homenageado, pelo menos 
nesta data: 

Perguntaria a V.Ex' se vai cOnvoCar sessão para 
amanhã? 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -
Iria dar esta informação no fmal da sessão, mas 
já que V. Ex' se ante.cipou, apÍ"oveito a oportu
nidade para comunicar à CaSa que, realrriente, 
o Arquiteto Oscar Niemeyer entrou em cantata 
com a Presidência do Congresso Nacional, para 
informar que se encontrava doente, sem condi
ções de comparecer amanhã, em Brasília, à ses
são em sua homenagem.- Diante disto, a Presi
dência achou por bem adiar a realização dessa, 

DJÁRIO-DOCONGRESSO NACIONAL (Seção U) 

e já estã--Pr'Ovidenciando a convocação de uma 
sessão do Senado para às 1 O horas. 

O SR. JARBAS PASSARII'IHO - Muito 
obrig~~o. 

O SR. MARCOI'IDES GADELHA (PFL -
PB. Pronuncia o seguinte _discurso. Sem revisão 
do orador.) -Sr. Presidente e Srs. senadores, 
esta breve intervenção ê para· pedir registro nos 
Anais da CàSa da "Declaração de Brasília", produ
zida pela Assembléia Parlamentar Latino-Ameri
cana para a Dívida Externa, reunida nesta Capital, 
nos dias 14, 15 e 16 de dezembro de 1987. Esta 
Assembléia, Sr. Presidente, foi o foro pluralista. 
De1e participaram personalidades do Mundo intei
ro, perfilhando as mais variadas correntes do pen
samento político e económico. 

-Aqui estiveram, na ocasião, S. Ex~ o Sr. Michel 
Rocard, da França; o ex-Presidente Carlos Andrés 
Perez, da Venezuela; o Presidente do Parlamento 
Latino-Americano, Luiz Agustin Leon; Sr. Silvio 
Ruffmi, da. ltá1ia; Deputado Stuard Rolland, da In
glaterra; Sr.- Albert Koenders, da Holanda; Sr. Ivan 
Sergevisch Korolev, da União Soviética, bem as

- sim, contamos, ainda, com a prata da Casa: Minis
tros de Estado, corno Celso Furtado, Bresser Pe
reira, Raphael de Almeida Magalhães, Dílson Fu
naro, Abreu Sodré, e outros notáveis da cena na
cional, corno os ex-Govelnadores Leonel Brizola 
e franca· M_ontoro. - -

Esta COmunicaçãO chefJa com um mês de atra
so, Sr. Presidente, em função do pequeno recesso 
que tivemos, entremeado coin as festas de fm 
de ano. 

-BãSk:a'mel1~te a Declaração _que tenho a honra 
de encaminhar a V. f:xf' suscita alguns pontos 
relevantes._ Logo na abertura, a Declaração _diz 
que a Assehlblé"~a Parlameritar Latino-Americana 
para a Dívida Externa concluiu que "a aç_ão con
junta dos países devedores é o elemento funda
mental para a solução do problema do endivida-
mento". -

_Observamos, Sr. Presidente, que a aç:ão isolada, 
e muitas vezes contraditória dos países devedores, 
tem enfraquecido este lado da mesa de negocia
ções: Ci Brasil faz moratória; o Peru limita o paga
mento dos juros ao percentual das suas exporta
ções; o México faz conversão da dívida, e assim 
por diante. Essas políticas isoladas e, por vezes, 
contradit&ias, têm, na verdade, fortalecido os cre
dores. Por isto que a Assembléia proclama a ne
cessidade de wna nação conjunta e solidária, ou 
seja, uma concentração de esforços, no sentido 
de resolver de forma associativa, essa questão, 
que talvez seja a mais importante; a mais grave 
ameaça à própria conjuntura e ao equilíbrio das 
finanças a nível internacional. 

Diz em seguida a Declaração que "a Região 
deve concentrar seus esforços para fortalece~ ~ 
íntegração como instrumento indispensável para 
acelerar o seu crescimento e desenvolvimento 
eco!lôrrifCcf'. 

Sr. Presidente, entenderam os parlamentares 
latino-americanos que a integração do Continente 
deve ser a alternativa mais viável para_ a possibi
lidade- eU diria meSnlo aoiminêhda....::: de retalia
ções, quando este Continerite-começar a assumir 
uma atitude de força, quando começar a ~ssumir 
uma atitude mais enérgica em defesa do seu direi
to sagrado e inalienável de manter taxas de cresci~ 
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menta positivas nos próximos éinos, pelo menos 
à razão de 6 ou 7% ao ano. -

Não terna& illlSÕe_s, Sr. Presidente, de que esta 
posição envolve neces~ri~ente a separação de 
um- perCentUal para investimentos em dinheiro 
novo, de forma a garantir essas taxas de cresci· 
mento. Evidentemente, a retaliaç:ao.Yirá e não será 
apenas no que diz respeito ao corte dos fluxos 
-financeiros. Será, sobretudo, no que diz respeito 
ao suprimento de conhecimento científico e ·tec
nológico, o problema mais dificil que atravessa· 
mos, na verdade o calcanhar-de-aquiles do nosso 
proCesso de desenvolvimento. 

As retaliações começam a acontecer, Sr. presj. 
dente, e estão ligadas, direta ou indiretamente, 
a essa situação de pendria cambial em que nos 
encontramos. As retaliações já se. encontram no 
que diz respeito à informática e podefão acontecer 
se países como o Brasil se determinarem a avan
çar em _certos campos novos do conhecimento, 
ComO a Biote_cnologia, a T ecnolog'iá de novos 
materiais, pesquisas oceanográfica, aeroespacial, 
tecnologia de energias alternativas. Todos estes 
campos são suscetíveis de retaliações, e a fraque
za, à posição vulnerável em que nos encontramos 
está ligada à questão da dívida externa. 

A idéia de uma integração latino-americana co
mo wn mecanismo de defesa natural contra esses 
assaques, foi muito bem colocada nos termos 
da "Declaração de BrasJ1ia". 

Fmalmente, Sr. Presidente, a "Declaração" pro
põe que este é um inomento de confronto. Usa 
esta palavra abertamente, e diz: 

,"A idéia do confronto deverá modificar a 
relação de submissão- pela negociação ·com 
base no conflito de interesses. E o interesse 
na reunião de Brasília, será o de lutar pelo 
desenvolvimento dos países do Continente." 

Isto nos parece muito claro. Sr. Presidente, não 
há possibilidade de se manter taxas de cresci
mento positivp çorn um país como o_Bra~il. qcms
forrnado, de repente, em exportador líquido de 
capitais. Sabemos que a saída de capitais no Bra
sil, nestes últimos anos, foi da ordem de 55 bilhões 
de dólares, contra o ingresso de apenas 16. É: 
virtualmente impossível se manter taxas de cresci~ 
menta positivo nestes termos. Não é possível en
(rentar_ o problema da dívida através de superávits 
comerciais. Fizemos um esforço desesperado 
neste campo. 

Sabe V. Ex- do empenho, da dedicação, da boa
fé com que este País se lançou ao trabalho de 
captar divisas. Para isso tivemos que comprimir 
violentamente um dos pratos da nossa b~Jança 
comercial, o prato das_ importações, de tal ma
neira que o Brasil é hoje wna_ das economias 
mais fechadas do mundo. Esiamos girando a nos
sa economia com wn volume de importações 
equivalente ao que tínhamos antes de 1974. Veja 
V. Exl' que nesse meio-tempo este País se sofisti· 
çou, ,s,e_u aparato produtivo se modificou substan
cialmente, a sua demanda também aumentou de 
forma dramática, porque a própria população au
mentou. A dimensão, o volume, a ordem de gran· 
deza, a magnitude da nossa economia, que hoje 
é a a~ do mundo, também pedia investimento 
e era ávida de i_mportações. . _ · 

Pcis bem, tivemos de fechar as nossas frontei
ras. Não. porque quiséssemos, não pelo nosso 
gosto, não por xenofobia, mas por uma neces-
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sidade oU até por uma situação mandatária de 
tennos de obter superávits altíssimos na balança 
comerei~. Pelo lado das exportações tivemos de 
fazer subsídios elevadíssjmos, aumentando o défi
cit públicb e, conseqüentemente,- inOacionando. 
Tivemos ~e remunerar mal os nossos trabalha
dores. ~be V. EX' que o operário brasileiro é 
um dos mais maJ pagos do mundo; menos de 
100,50, 40 dólares, ninguém sabe quanto é exata
mente o Valor dO salário mínimo neste Pafs. Mas 
de uma cbisa temos certeza: aquele grande volu
me de exportações que obtivemos em grande 
parte, representa, nobre Sr. Presidente, o suor dos 
nossos trabalhadores embutido nos cOfitainers, 
singrando os sete mares. Esta é a reaJidade~·Essa 
exportação alucinada que fomos obrigados a fazer 
nos levou ainda a outro componente, este, sim, 

~:~~~~ ;r!%:c~~~=~~~~~~ã~~ ~:PS:n~~ 
do País, forque, quando-Véndemos um par de 
sapatos a preço aviltado nos Estados Unidos, evi~ 
dentemeilte, geramos wrta escãSsez real; esta não 
tem como ser contornada por mecanismos con
tábeis ou por mecãnismos fiscais: a escassez pela 
falta real de bens no mercado interno, bens que 
são utilizados para a exportação. Isto sem falar 
naqueles itens que representam o essencial, o 
filé mlgnon da nossa pauta de exportação, como 
a soja, o ~inério de ferro etc. 

Sr. Presidente, esse esforço enorme para obter 
superávits comerciais, para fazer face aos proble
mas elos juros, nos levou a esse quadro de estag
naç.!ío econômica, que V. ~ testemunha todos 
os dias, e há esse risco para a estabilidade social, 
há essa guerra civil disfarçada que estamos viven
do e há essas ameaças institucionals para a pró
pria sobrevivência do sistema democrático, que 
estamos montando no Brasil e na América latina, 
de modo gerai. A questão, então, passou a ser 
de opção; passou a ser de escolher: ou retoma
mos esse crescimento e aliviamos essas tensões 
internas, preservando esse modelo democrático 
a que também temos direito, a que também faze
mos jus, ou então, vamos aliená-lo, entregá-lo, 
sem maJor empenho, inermes, de mãos atada,s, 
na mesa do simonia internacional 

Concluindo, Sr. Presidente, o Documento apre
sentou quatro propostas básicas, que vou apenas 
enumerar, sem maiores discussões: 

"A - Incentivar a realização de uma confe
rência intergovemamental permanente de primei
ro nível de decisão política, com o objetivo de 
orientar a açâo das instituições económicas regio
nais." 

Isto, na seqúêrida, Sr. Presidente,-da Confe
rência de Acapulco. Esta é uma forma de mani
festar o apoio a Acapulco e de pedir a repetição 
desses encontros que se revelaram extremamente 
salutares e elementos unificadores da ação polí
tica na América Latina. 

"B - Definir pauias conjuntas de negociação 
que contribuam para obter condições mais justas 
e permanentes." 

"C - Executar ações concretas em cada um 
dos paises, o que foi solicitado aos Srs. Parlamen
tares com o objetivo de assegurar a unidade e 
a mobilização necessária para uma conscienti
zação e respaldo de ações comuns ... " 

"D - Expressar a plena solidariedade regio-
nal ... " -- ------ - ---

"E - Mobilizar os diferentes setores nacionais 
para assegurar o seu compromisso_com a integra
ção latino-americana, ... " 

"F - Adotar medidas que impeçam a transfe
rência líquida de recursos para fora da América 
Latina. 

-Há um ponto fmal, Sr. Presidente, e gostaria 
de mencion_ar exatamente, este: 

"Mobilizar os diferentes setores nacionais 
para assegurar seu compromisso com a inte
gração latino-americana." 

ESSá -integração -latiitõ-americana é básica. Es-
se Encontro, essa ConferênCiã foi uma amostra
gem do que poderemos fazer, se conseguirmos 
d~envolver, no tempo, essas áções integrado
nistas. Aquj participaram todos os pa:íses_da Amé
rica Latina com representação no Parlamento La
tino-Americano. Ficaram fora. evidentemente. _o 
Suriname, o Haiti e o Chile, por razões óbvias, 
mas os demais países, todas as representações, 
todas as correntes político-partidári~ d.:,_América 
Latina se frú:ram presentes, porque estariam, em 
última análise, tentando criar uma base de traba
lho para uma Assembléia Geral do Parlamento 
Latino-Americano s-obre esse tema; essa Reunião 
de Brasília foi uma espécie de preliminar para 
a Assembléia Geral, que deverá tratar e assumir 
uma posição definitiva, conjunta, solidária e firme 
dos Parlamentos da América Latina. 

Por esta razão, e ao encerrar, faço uma vez 
mais um o;~ exortação, no sentido de_ que apoiemos 
essas ações, e o que se eSpera concretamente 
nesse ponto do Parlamento brasileiro é a ratifica
ção do tratado de institucionalização do Parla
mento Latino-Americano que aconteceu em Li
ma, no dia 19 de novembro passado; pelo lado 
dos executivos plenipotenciários 19 países subs
creverem aquele tratado que entra em vigor quan
do for ratificado por, pelo menos, 7 paises-mem
bros; o Peru foi o primeiro a ratificar, e depois 
4 países já o fiZeram. Nossa expectativa, o nosso 
compromisso e a expectativa dos outros países
membros do Parlamento Latino-Americano é que 
o Bra:sH faça essa ratificação até o mês de março. 
É um compromisso solene assumido pela nossa 
Representação, e assumido pelo próprio Presi
dente_do Congresso Nacional, Senador Humberto 
Lucena. Essa é mais uma fonna de dar um aval 
a essas ações que esperamos, daqui por diante, 
sejam cada vez mais freqüentes, para que possa
mos extrair, daqui por diante, repito, um núdeo 
de propósitos cada vez mais consistente para uma 
ação corri um dos povos da nossa América Muito 
obrigado. 

DOCl.!MENTOA "Q(!ESEREFERE O SR. J'1AR. 
CONDES GADELHA EM SELJ DISC(JRSO.-

DECLARAÇÃO DE BRASfUA 

A_ Assembléia Parlamentar Latino-Americana 
para a Dívida Externa, reunida _em Brasilla nos 
dias 14, 15 e 16 de dézelnbro de I9a7_,-c0nduiu 
~e_ a _ação conjunta doS países devedores é o 
elemento fundam~ntal para a solução do proble· 
ma do endividamento, Somente a ação conjunta 
pod:erâ _transformar em fatos concretos a força 
de nossa solidariedade. A unidade e a mobili
zação, _4entro de cada país, en1 tOmo da questão, 
outorga solidez à ação dos governos para as nego
ciações da dívida. 
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Os representantes dos_ países latin.O:amedca
nos reafirmam a crença de que o problema do 
endividamento externo ultrapassou a fronteira do 
fato ~conôm[co·para s_e transformar numa situa
ção política grave e sem precedentes na história 
de relacionamento entre os povos. --- _ 

co-ncordam ser esseridal qUe os países latino
americanos_ tenham capacidade de confronto 
diante dãs importações dos t'redores para que 
se possa atingir uma solução definitiva. As fórrnu~ 
las ortodoxas e clássicas de reajuste econômico 
e financeiro, como concUcionamento das nego
ciações, se-eSgotaram, -COf!l_ resultados desastro
sos para ó continente. 

Os países desta região fizeram enormes, pro
fundos e duradouros esforços para se ajustar às 
rfgidas normas ditadas por instituições financeiras 
internacionais. _ _ 

Depois de anoS. de tentativa, os principais resul
tados são: a renda per caplta dos qujnze maiores 
devedores caiu violentamente entre 19_81 e 1986; 
recessão e conseqüente queda acentuada ao nível 
de emprego; redução substancial dos salâríos 
reais; inflaçáo desde a incontrolável até a insupor~ 
tável; falta recursos -para atender aos programas 
mínimos de saúde, educação e saneamento; di
minuição acentuada dos recursos, para investi
mentos nos setores produtivos; fuga de capitais; 
queda constante dos preços internacionais dos 
2rodutos latino-americanos de exportação. 

Esses resultados tomam claro que nos óltimos 
anos a América Latina desenvolveu, de maneira 
dramática, sE;U subdesenvolvimento. Não houve 
progresso n"em prOsperidade. Dívida externa e C::O<
mércio devem ser considerados de forma con
junta. Os maiores esforços para conseguir ~upe
rávit comerciai signíficativo fOram consumidos 
por elevadíssimas_taxas de jwus. 

Essa SituãçãO-de~ es_candalosa desigualdade 
proporcionada pela Ordem Econômica Interna
cional, em que o pobre financie o_ rtco, coloca 
em-debate nwna fronteira além da cHscussão ect>. 
nôrrÚca. Os paiSes cerlti-ãis nãO prOfficweram seus 
ajuStes iritemos e teim.inaram por punir durante 
as nações latino~am'?l'icanas. A questão é, pois, 
de caráter político, porque as soluções econó
micas se mostraram inequivó_Camente gastas, ul
trapassada_s, anacrónicas. _ _ . _ _ _ 

Os- e,Squem.as -de condJcionalidade de paga~ 
menta restaurar o equilíbrio externo, saciifican:do 
o desenvolVimento interno, provaram seu total fra~ 
casso. Políticas como a de conversões-dei díVida 
em ativos são Pouco rel~vantes e trazem altos 
riscos para a região. As conversões amea·çam 
com desnacionalização serry trazer novos recursoS 
OJ..I tecnologias. _ _ ~ 
- Elemento importãnte na construção 9a nova 

Ordem Econômica fntemadonal deve ser a utili
zação de noVoS recUis6s financeiros ou tecnólo
gicos e os que-poderão surgir como conseqüên
da do desarmamento mundial. A redução de ga:r 
tos militares dos países desenvolvidps deve signi
ficar importante contribuição parã a paz, mas taJnw 
.bém urna contribuição ao desenvolvimento da 
América Latina e demais continentes subdesen
volvidos. 

Aso1ução do problema da díyid~_~e~~ é ~n
dição necessária, mas não sufidente, para cons_e
gUir o desenvolvimento econômlco e social da 
região, pois é relevante, também, transformar a 
Ordem Econômica lntemaciomll que gerou a 
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atual crise a atuar em conjunto para criar a reali
dade de uma nova Ordem Econômica lntema
donal, que assegure à América Latina adequada 
participação nos avanços tecnológicos e econô
micos -contemporâneos. 

No atual contexto da economia intemacionaJ, 
profundamente adverso a nossos países, o com
promisso de Acapulco, recentemente firmado por 
oito- Chefes de Estado de países latino-america
nos, representa wna alternativa efetiva em favor 
do desenvolvimento com democrada, justiça sr>· 
cial e independência. 

B-Definir pautas conjuntas de negociação 
que contribuam para obter condições mais justas 
e permanentes. Com essa finalidade, os parla
mentos latino-americanos determinarão os pro
cedimentos e mecanismos adequados para pos
sibilitar o acompanhamento da negociação da 
dívida externa e seus efeitos, internos e exter.nos. 

C .......... Executar aÇões concretas em cada um de 
seus países com o objetivo deassegurar a unidade 
e a mobilização ne_cessârias para consdentizar 
e respaldar ações comuns em face do grave proM 
blema que enfrentam os nossos países. 

A região deve concentrar seus esforços para ' D _Expressar a- plena solidariedade regional 
fortalecer a integração como instrumento indis- àqueles que adotaram ou vierem a adotar legítiM 
pensável para acelerar seu cresdmento e desenM , ' mas medidas de suspensão de pagamentos, tais 
voMmento econômico, que é cOndição básica 1 como moratória, limitação de transferências de 
para aumentar seu poder de negociação_ no ~mM recursos e oatros, premidos pela inflexibilidade 
bito internacional. E, mais importante, para poder dos credores para a mudança das políticas econô--
responder- às _exigências que, com toda justiça, micas globais que afetam os países em desenvoiM 
fazem nossos povos. Hoje, a América Latina re- , vimento; 
quer, no mínimo, uma taxa de investimento igual 
à transferência de recursos que temos enviado 
ao exterior nos últimos cinco anos. O nosso de
senvolvimento, portanto, passa pela _suspensão 
da transferência líquida de recursos. Este deve l 

ser o primeiro passo de uma estratégia coerente 
da região. · 

Uma estratégia de longo prazo requer estabi
lidade política e supõe a configuração de acordos
sociais básicos, compartilhados pela maioria. A 
política econômica deve resguardar os espaços 
polítiCos necessários para pres_eivar uma aliança 
social ampla e permanente. Orna política que pro
porcione crescimento e_ desenvolvimento com 
justiça e autonomia deve _responder ao duplo de
safio de promover mudança da estrutura produ
tiva. garantindo amplo apoio soda!, sem ambiente 
democrático. · 

Este é o momento maior da solidariedade lati
no--americana e da ação conjunta para a solução 
do problema da dívida. Cada país tem, individual~ 
mente, uma responsabilidade diante desta ques
tão. 

Nunca tivemos oportunidades semelhantes pa
ra mudar, em nosso favor, a ordem econômica 
internacional. Nunca, anteS, nossos povos adqui
riram, como agora, a consciência de _que são ir~ 
mãos, e que todas as divergências antigas foram 
semeadas entre eles pelos interesses dos colonia
li.§mos que_ sofremos durante séculos. Todas as 
potencialidades do continente estão à disposição 
de nosso projeto comum, que só ganhará contor
nos definitivos quando o povo assumir de fato 
o papel de condutor de nossa Hist6ria. _ 

ESte é o momento de confronto. que deverá 
modificar a relação de submissão pela negocia
ção com base no (:Onflito de interesses. E o inte
resse dos políticos latimo-americanos, expresso 
na reunião de Brasília, Será o de lutar pelo desen
voMmento dos pa1SeS do continente: 

Por estas razões, os participantes da Assembléia 
Parlamentar Latino-Americana para a Dívida Ex
tema decidem: 

A- Incentivar a realização de uma conferência 
intergovemamental permanente no primeiro nível 
de decisão política com o objetivd de Orientar 
a ação das instituições econômicas regionais e 
estabelecer um canal único de comunicação no 
debate norte-sul naquilo que disser respeito às 
relações económicas; · 

E ...,.,._Mobilizar os diferentes setores nacionais 
para assegurar seu c:ompromisso _com a integra~ 
ção latino--americana, único instrumento real de 
fortalecimento do nosso poder de negociação e 
fórmula para redução da vulnerabilidade e da de
pendência de nossos países; 

F;_ Adotar medidas que impeçam a transfe
rência líquida de recursos para fora da América 
Latina. 

G -Incentivar os parlamentares de cada país 
a tomarem iniciatiVas necessárias e coerentes 
com esta Dedaração. 

Durante o discurso do Sr. Marcondes Ga
delha, o Sr. Humberto Lucena, Presidente, 
deixa a cadeira da PresJGência, que é ocu
pada Pelo Sr. FranciSco Rolleinberg, Suplen
te de Secretário. 

O SR. PRESIDENTE (Francisco Rollemberg) 
--=- Concedo a palavra ao nobre Senador Chagas 
Rodrigues. 

OSR. CHAGASRÓDRIG(JE$PRONUNCIA 
DISCURSO QUE, EN1REGUE A REVISÃO 
DO ORADOR. SERÁ PUBUCADO POS7E
RIOR/IIENTE 

O SR. PRESIDENTE (Frandsco Rollemberg) 
- COncedo a palavra ao· ilustre Senador Mauro 
Benevides. 

O SR. MAORO BENEVJbES (PMDB- CE. 
Pronuncia o segúinte discurso._) -Sr. Presidente, 
Srs. Senadores: -

A imprensa cearense perdeu, ontem, uma de 
suas figuras de maior expressão, corri inais de 
três décadas de ininterruptas atividades em perió
dicos de nosso Estado. 
~ TrataMse de Moraes Né, editorialista de O Po~ 

vo, acatado por toda a categoria a que pertencia, 
a ponto de ascender a cargos de merecido desta~ 
que na Associação Cearense de Imprensa e no 
Sindicato de Jornalistas Profissionais. 

Homem de posições ideológicas definidas, 
abordava, com clarividência e descortino incom
paráveis, temas políticos, económicos e sociais, , 

Janeiro de 1988 

fazendo-o ae forma imparcial, dai por que sempre 
desfrutou de respeito e admiração entre a sua 
classe e a própria opinião pública do ceará. 

Na última quarta-feira, com a saúde seriamente 
abalada, participoU de coquetel na veterana AO, 
deixando antever uma extraordinária tranqüilida· 
de de espfrito, apesar de atingido por mal incurá
vel, comovendo os seus colegas com o notável 
exemplo de resignação por ele oferecido aos que 
compareceram à reunião. 

O jornal O Povo, a cujo corpo redatorial se 
vinculava, dedicouM!he, na edição de hoje, um Edi· 
torial vazado nos seguintes termos: 

"MORAIÚIIL AINDA-oMA VEZ 

A saudade tem este poder de fazer de cer
tezas alguns pedaços de çlúvidas, ~ çle trans-
formar esperanças em retalhos. Daí por que 
_se chora, ~-~e desespera, e se esvazia a força 
de viver, quando num abraço de fé se entrega 
o amigo a Deus. Flagrarlte contradição que 
nos deixa sentir as próprias limitações, en
quanto as esperanças, apesar de embaçadas 
pelos prantos, nos asseguram as potencia
lidades do eterno viver. 

Estas contradições que ora experimenta
mos no ~rntimo, revelam o homem que so
mos, frágeis diante da grandeza divina e for
tes diante das contingências do nosso ser. 

A morte do jornalista Antônio Alves de Mo
rais Né nos põe assim de frente com a nossa 
humanidade. Quedamos-nos ante o desapa
recimento do companheiro, como se ele não 
tivesse apenas transposto mais umbrais, na 
direção da suprema promessa de um dia 
ressurgimros dos mortos. 
- Morais Né amou- a vida. Nisto, ele foi mes

tre perspicaz. Amou os seus-e-os-outros. Raro 
quem não o tenha visto de mãos cerradas, 
batendo à mesa com a força da revoha, ao 
saber de uma injustiça cometida contra ou
tros. Para ele, a vida só tinha sentido na sua 
inteireza ética. Se faltavam os traços da identi
dade moral, não era vida. Era entulho que 
ele profligava com a veemência de um justo. 

Caracterizou-se pela sua luta contra os mo-
ralmente fracos e os conuptos. Neste canto 
de jornal, qualquer de n6s pode passar em 
revista os _editoriais que saiam de su~_ pena 
Eram poelnas de louvor à verdade e à justiça. 

- Ele era um verdadeiro poeta do belo e do 
bom. 

Morais Né pm:lia errar no endereço de sua 
crítica severa. Um dia, acaso descobrisse o 
engano, recompor-se-ia. Tinha o vezo de re
parar os equívocos humanos. Mas ele não 
errava jamais !l~ sua missão. -Não recuou 
j~mais, quando bateu sua pena contra os 
desmandos,_ os despautérios e_ a mentira. 
Chegava a ser cáustico contra os exploraM 
dores do povo, embora fosse sua marca es· 
perar pela prova fatídica, antes de se propor 
a desvendar os maus. 

Há algum tempo o bravo jornalista se aco-
metera de terrivel mal. Ninguém o ouviu em 
lamúrias. Ninguém-o viu em aflição. Não dei· 
xou uma palavra de desencanto. Não gravou 
um olhar de desconfiança. Tudo nele tinha 
a vocação do alvorecer. Nada anoitecia, se 
em sua mente havia a presunção de que 
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a vida _se prolongava de sol a sol, em cada 
jornada de ações, de_ crises e de canseiras. 

A morte de Morais Né nos enche, por isso, 
de surpresa. Ele, que animava a vida da reda
ção, agora se faz silêncio e ausência conti
nuadas. De vista, parece o paradoxo que 
conspira contra a fé e a esperança do mundo. 
Em profundidade, porém, é a revelação con
creta de que a vida precisa desta dialética 
factual para concentrar seus atrativoª_e ani
mar mais confianças. -Por isso, o que para 
nós tem jeito de tragédia, para Deus não pas
sa de providência. 

Com a morte de Morais Né, ficamos enco
bertos numa saudade imensa. Ela nos mos
tra certezas com:o dúvidas, e nos toma as 
esperanças para nos devolvê-las rasgadas. 
Isto é muito humano. No entanto, a razão 
e a fé nos retornam o sentfdo da vida e nos 
garantem que ao dizer "adeus" apenas entre
gamos o amor que nos nubla de paz. Não 
o perdemos no deserto dos vazios emocio
nais. 

Morais Né, este canto que -era seu, hoje 
ainda o é. Se ontem você aqui escreveu a 
História, hoje você é a própria História que 
começamos a viver com você longe dos nos
sos olhos, mas perto, bem perto mesmo, da 
sua lembrança que fica todo tempo e em 
todo o lugar. _ _ _ 

Srs. Senadores, Moraes Né sempre esteve inte
grado nas lutas empreendidas em favor dos ideais 
democráticos e das aspirações do povo cearense. 

Por fsso, granjeou imenso prestigio profissional, 
com repercussão junto_ a todos os círculos da 
sociedade civil do Estado. 

Como seu velho amigo, rendo-lhe, neste instan
te, o tributo de meu reconhecimento à sua vidZI 
,de homem de imprensa, sempre identificado com 
as grandes causas nacionais. 

A Moraes Né, portanto, a homenagem da Ban
cada do Ceará no Congresso, que nele sempre 
viu um jornalista íntegro, criterioso, brilhante. 

Durante o discursO do Sr. Mauro Bene
vides o Sr. Francisco RoJ/emberg, Suplente 
de Secretário deixa a cad~ira da presidência, 
que é ocupada pelo Sr. Humberto Lucena, 
Presidente, 

O SR- PRESIDENTE (Humberto Lucena) -
Concedo a palavra ao nobre Senador Francisco 
Rollemberg. 

O SR. FRANCISCO ROLLEMBERG 
(PMDB- SE. Pronuncia o seguinte discurso.) 
-Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Percebe--se que o consumidor comum, a não 
ser pela eventualidade dos blecautes e dos racio
namentos impostos ou voluntários, não chega a 
avaliar corretam ente a gravidade da situação, pois 
as concessionárias dos serviços de energia elétri
ca têm conseguido operar os sistema-s com rela
tiva eficiência, conquanto enfrentam problemas 
de ordem material, humana e sobretudo finan
ceira. 

Quem quer que se disponha a pesquisar as 
raízes do problema, em todas as suas comple
xidades, irá identificar entre a primeira das causas 
da crise do setor elétrico, notadamente na parte 
que de forma direta atinge o Nordeste, a escassez 
de investimentos e a sua conseqüentemente tar
dia aplicação. 

Com efeito, a partir das expectativas da deman
da, projetada em longo e médio prazos, foi possí
vel determinar as carências da indústria e de ou
tras áreas de menor consumo, chegando~se, ao 
termo do processo, a números relativamente exa
tos das necessidades próximas e futuras de ener
gia elétrica, e do montante de recursos requeridos 
para-atendê-las. . 

Infelizmente, porém, em países ainda percor
rendo os passos que conduzem ao desenvoJvi
mento, o grande número de prioridades fatalmen
te superam as pequenas disponibilidades de in~ 
vestimenta, obrigatoriamente diluído entre cente
nas de áreas de carência. Assim, nem sempre 
as aplicações reclamadas pelo setor elébico po
dem ser atendidas, como nem sempre ocorrem 
de forma compatível com a exigência do mo
mento. 

Também neste ano a falta de recursos oficiais 
para geração e distribuição de energia elétrica 
terá ocasionado atraso em pelo menos 30% da 
programaçao, abalando a confiabilidade do siste
ma que, no Nordeste, reduziu em 15% o forneci
mento médio do ano passado - acontecimento 
que poderia_ reproduzir-se nas regiões Sul e Su
deste, não fosse a circunstância da precipitação 
atípica de chuvas no último mês de maio. 

A falta de recursos não apenas reduz a níveis 
mínimos os investimentos; determina a obsoles
cêndcf dos equipamentos, principalmente a das 
linhas de transmissão. As empresas do grupo Ele
trobrás, que poderiam, em tese, investir até o teta 
fJXado pela Secretaria Especial de Controle das 
Estatais - SEST de 87 bilhões de cruzados, vêm 
operando com um déficit de caixa próximo dos 

-45 bilhões de cruzados. ~ _ -
Consêqüentementê, reduz-se a capaCid-ade ge

radora de energia elétrica do País, enquanto o 
consumo cresce aC_cleradamente. No primeiro se
mestre do ano de 1987 o aumento do consumo 
de energia cresceu 10,5% em relação ao mesmo 
período do ano passado. 

Entre ~ causas secundárias da crise podem 
ser alinhadas a centralização que desde 1970 se 

_ processa progressivamente, a nível federal, do 
controle regulamentar dos _serviços e da orienta
ção dos investimentos Internos e externos na área, 
o descompasso entre as políticas dos setores res
ponsáveis pela produção e pelos insumos e a 
errônea ic;tentificação do setor elétrico como fator 
manipulável pela política econômica. 

Dessa forma, tanto a transferência de recursos 
entre setores, por intermédio das reservas globais 
_de reversão e de garantia, como o desvio _de 40% 

-do Imposto Único -sobre Energia ElétriCa Para apli-
cação _em Outras áreas, vêm estiolando o ativo 
das concessionárias de energia elétrica, que não 
são hoje a sombra sequer das empresas de gran
de vigor económico- qualidade que ostentavam 
há apenas um decênio. 

Some-se--ã esses fatores a decisão política que 
desde 1976 prescreve a contenção das tarifas, 
inviabilizando, por falta de recursos próprios, os 
programas de manutenção e expansão do setor, 
obrigando-o a recorrer ao a porte de capitais exter
nos, pagando pelos empréstimos juros que ultra
passam aos da remuneração dos seus investi
mentos. Calcula-se que o endividamento do setor 
já se situe hoje em torno dos20 bilhões_de dólares, 
gerando uma deSpesa, apenas com o pagamento 
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do serviço da dfvida, superior à receita tarifária 
líquida. 

Por igual, como se recorda, em todo o período 
de duração do Plano Cruzado foi promovido o 
congelamento artificial das tarifas, prejudicando 
a execução das obras de geração e de_ distribuJçao 
de energia elétrica, bloqueando-se, ao mesmo 
tempo, os espréstimos externos. Mais recente
mente, dois episódios agravaram o_ problema do 
racionamento no Nordeste: o primeit:o, o corte 
nos investimentos, de 116 para 80 bilhões de 
cruzados, determinado pelo projeto macroeC()
nômico do Ministro B_resser_Pereira; o outro, con
seqüente daquele, o novo retardamento_c:tas obras 
progyarrtaâaS, uma vez que somente serão priori
zadas a transmissão da energia de Tucwuí e Jtaipu 
e a conclusão da usina_ de Itaparica. 

Numa tentativa de minimizar os prejudiciais re
sultados do racionamento,- a Companhia Hidroe
Jétrica do São FranciscO CfiESF, mediante con
trato de 130 milhões de dólares, pretende incor
porar três usin~ termolétricas ao sistema nordes
tino, acrescentando~lhe 270 megawatts já a partir 
do início deste ano. 

A produção dessas novas térmicas serão adi
cionadas aos 250 megaWatts térmicos reativados 
no meio do corrente ano, dentro do esquema 
de emergência que visa a diminuir o déficit ener
gético no Nordeste. Será necessário, ainda assim, 
manter a importação de energia da Região Norte, 
que no ano que passou ultrapassou de 200 para 
490 megawattS, e a comPra de cerca de 50 mega
watts diários das empresas produtoras de eletrici
dade do Pólo Petroquímica_ da Bahia. 

Os pesquisadores de soluções para o problema 
entr_e os quais despÓnta o Engenheiro Jorge Pra-. 
do Leite, Diretor da Companhia Sul Sergipana 
de Eletricidade - SULGIPE, defrontam-se com 
uma série enorme de dificuldades: não será fácil 
recompor as tarifas em níveis reais, por sua reper
cussão sobre o déficit público e sobre_ a realimen
tação do processo ihflacionário; não é aconse
lhável a contenção de tarifas e o subsídio à atM
dade industrial, porquanto demonstrado que tais 
benefícios não funcionam como inibidores da in
flação; é imperativo o entrosamento do setor com 
os demais segmentos da produção, planejando
se a sua integração com os sistemas energéticos; 
é recomendável a maior autonomia dO: setor, com 
vistas a aumentar a produtividade das empresas 
de energia elétrica e a melhorar suas relações 
com os consumidores. Definitivamente, não será 
em mudanças estruturais de profundidade que 
se alcançará o resgate do setor da paralisia em 
que se encontra, para cumprir, com eficiência, 
os. objetivos_econômicos e sociais justificadores 
de sua destinação. 

Para o Engenheiro Jorge Prado Leite, a crise 
"instalada no setor elétrico nacional" é em boa 
parte reflexo da grande cdse vivida pela sociedade 
brasileira Em tese defendida no U Encontro de 
Diretores Econômicos-Financeiicis das Empre-
sas de Energia Elétrica do Brasil, lembra o compe
tente técnico que as regras básicas obj~vando 
assegurar uma remuneração adequada aos seiVi
ços de energia elébica,_ executados pela União 
ou através de concessões, "transformaram-se em 
firme tradição no Brasil". 

Modernamente, porém,_discute-se se deve ou 
"não regredir o processo de estatização do setor", 
a partir de que os ~dos .. que têm I_?Otencial 
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hidráulico, aliado a recursos econômicos, dese~ 
jam que se lhes atribua as funções e poderes 
restritos" ao Poder Central, "nesse campo", en
quanto outros, sem essas condições, "perseve
ram no propósito de manter o predomfnlo da 
União". 

Qualquer que seja o deslinde da pendência, 
é incontornável o fato de que "sem remuneração 
adequada o setor vem passando por um processo 
de autofagia que, se no princípio acabava com 
as reservas para desenvolver-se, agora já começa 
a atingir o iridispensável para manter, deficiente
mente, o serviço". 

"Esse desastre iminente irripóe --uma revls"ao 
institucional e a decretação de providências para 
remediar a situação. No meu entender''- prosse
gue o Engenheiro Jorge Prado Leite - "é de 
fundamental importância bem assiinilar a nova 
distribufÇão de forças no comando da Nação, so
bretudo em face do retorno da competência do 
Poder Legislativo de_ emendar o Orçamento da 
União,- definindo verbas para aplicações especí
ficas". 

"Dialogando com os congressistas, o setor elé-
trlco teria chance de ter aumentadas as dotações 
orçamentárias que lhe são destinadas nas propos
tas de Orçamento, representadas pelo Poder Exe
cutivo. O retorno a esse sjstema que tanto ajudou 
a criação da CHESF, por exemplo, além da cons
trução _de Paulo Afonso, ajudaria a resolver os 
problemas econômico-financeiros das empre
sas." -

"Poder-se-ia objetar que as empresas de ener
QJa elétrica têm ·obrigação de prestar serviços de 
cunho socia1. sem respaldo econômico-fmancei
ro. Isso,não é verdade. A verdade é que o Estado, 
que é o beneficiário do progresso promovido pela 
ampliação dos serviços elétricos dos variados tri
butos que dele recolhe, é que tem aquela obriga
ção. Se as empresas recebessem os recursos ne
cessários para realizar aqueles seiViços não rentá
veis, via tarifa, na forma de auxílios e contribui
ções, aí sim, elas exerceriam o seu papel relevante 
de ser instrumento do progresso económico e 
social." 

Mesmo reconhecendo que o problema, face 
aos seus complexos_ componentes, é de difícil 
e demorada solução, exigindo da equipe do Presi
dente José _Samey a permanente concentração 
de esforços no sentido de viabilizar-lhe a solução 
mais apropriada e exeqüível, entendo que a válida 
contribuição formulada pela Companhia Sul Ser
gipana de Eletrlddade, por seu ilustre represen
tante, alinha argumentos merecedores da atenção 
do Governo, pelo que encerram de dedicação, 
de experiências e de estudo a serviço de questão 
fundamental para os destinos da nacionalidade. 

Era o_ que tinha a dizer; Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Francisco Rollemberg) 
- Não há mais oradores inscritos. 

Nada mais havendo a tratar, vou encerrar a 
sessão, convocando uma extraordinária a reali
zar-se amanhã, às 1 O horas e 30 JTlinutos, com 
a seguinte 

ORDEM DO DIA 

1 

Mensagem n9 17, de 1988 (nQ 11/88, nà- ori~ 
gem), relativa à proposta para que seja autorizada 
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a Prefeitura Municipal de Caçapa.Vã do -sul (RS) 
a contratar operação de crédito no valor corres
pondente, em cruzados, a 3.689,02 Obrigações 

-do Tesouro Nacional - OTN. (Dependendo de 
parecer.) 

2 

Mensagem n9 23, de 1988 (no 17/88, na ori
gem), relativa à proposta para que seja autorizada 
-a Prefeit11ra Municipal de ItaberaL Estado de Goiás, 
a contratar operação de crédito no valor corres
pondente, em cruzados a 13.650,42 Obrigações 
do Tesouro Nacional - OTN. (Dependendo de 
parecer.) 

3 

Mensa9em n9 24, de 1988 (n9 18/88, na ori
gem), relativa à proposta para que seja autorizada --ª Prefeitura Municipal de Itapuranga, Estado de 
Goiás. a contratar operação de crédito no valor 
COrrespondente, me cruzados, a 48.000,00 Obri
gações do Tesouro Nacional - OTN. (Depen
dendo de parecer.) 

4 

Mensagem n9 25 de 1988 (n9 19/88, na origem), 
relativa à proposta para que seja autorizada a Pre
feitura Municipal de Janduís, Estado do Rfo Gran
de do Norte, a contratar operação de crédito no 
valor correspondente, em cruzados, a 8.424,5-1 
Obrigações do Tesouro Nacional- OTN. (De
pendel}dO de parecer.) 

5 

Mensagem n9 28, de 1988 (no 21 fBB, na oriQ-ern) 
relativa à proposta para que seja aurorizada a Pre
feitura Municipal de Monteiro da Parruba, a con~ 
tratar operação de crédito no valor correspon
dente, em cruzados, a 80.000,00 Obrigações do 
TéSóliro Nacional- OTN. (Dependendo de pare
cer.) 

6 

Mensagem n9 29, de 1988 (n9 20/88, na ori
gem), relativa à proposta para que seja autorizada 
a Prefeitura Municipal de Macaca, Estado de São 
Paulo a contratar operação de crédito no valor 
correspondente, em cruzados, a 21.146,62 Obri
gações do Tesouro Nacional- OTN. (Depen
dendo de Parecer.) 

7 

_ ~ensagem n9 30, de 1988 (n9 25/88, na ori
gem), relativa à proposta para que seja autorizada 
a Prefeitura _Municipal de AMnópolis, Estado de 
Minas Gerais, a Contratar oPeraÇaõ-de crédito no 

-valor correspondente, em cruzados, a 20.000,00 
Obrigações do Tesouro" Nacional_~ OTN. (De-
pendendo de Paracer.) 

8 

Mensagem n" 31 de 1 988" (n9 26/88, na origem), 
relativa à proposta para que seja autorizado o Go
verno do EStado do Acre ~ contratar. operação 
de crédito no valor correspondente, em cruzados, 
a 1.200.000,00 Obrigações do Tesouró Nacional 
- OTN. (Dependendo de Parecer.) 

9 

Mensagem n9 32; de 1988 (n9 27/88, na ori
gem), relativa à proposta para que seja autorizado 
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o Governo do Estado do Acre a contratar opera
ção de crédito no Wor correspondente, em cruza
dos, a 1.879.699,25 Obrigações do Tesouro Na· 
dona! - OTN. (Dependendo de Parecer.) 

~- -10 

Mensagem n9 34, de 198"8 (il9 3"1/88, na o'ri~ 
gero), relativa à proposta paia que seja autorizada 
a Prefeitura Municipal de Angélica, Estado do Ma
to GrOSSO-do_ Sul, a contratar operaç!o de crédito 
no valor correspondente, em cruz~dos, a 4.600,00 
Obrigações do Tesouro Nacional - OTN. (De~ 
pendendo de Parecer.) 

O SR. PRESIDENTE (Francisco Rollemberg) 
-Está encerrada a sessão. 

tos) 
(Levanta-se a sessão às- l6"iioraS e 55 minu

ATADA 1•SESSÃO, 
REALIZADA EM 16-12-87 

(Publicada no DCN - Seção 11 
de 17-12-87) 

~ RETIFICAÇÃO 

À página 3764, 3' coluna, após a comUnicação 
da Presidência de deferimento de requeiiinento 
do Sr. Senador Lavoisier Maia, inclua~se, por 
omissão, o s_eguinte: 

É o seguinte o requerimento deferido: 

REQUERIMENTO N' 287, DE 1987 

Tendo sido convidado a participar da Delega
ção do Brasil à QUadragésima Segunda SesSão 
da Assembléia Geral da ONU, solicito me seja 
concedida autorização para desempenhar essa 
missão; nos termos dos arts. 36,_ § 29 da Consti
tuiçãO, e-44 do Regimento Interno. 

Esclareço que deverei estar ausente- do País 
durante cerca de 12 (doze) dias. 

Sala das Sessões, 6 de dezembro de 1987.
Senador-Lavoisier Maia. 

(*)ATO DO PRESIDENTE 
N• 261, DE 1987 

O Presidente do Senado Federal, no uso das 
atribuições que lhe conferem os _artigos 52, item 
38, e 97, inciso N, do Regimento Interno e de 
conformidade com a delegação de competência 
que lhe foi outorgada pelo Ato da COITitssãO Dire-
tora n9 2,_ de 1973 e revigorada pelo /100 da Comis-
são Diretora n" 12, de 1983, e de acordo com 
o disposto na Resolução n" 130, de 1980, e tendo 
em Vista.. o_ que consta nó Processo n9 
019038/87:9 

.Resolve _autorizar a contratação sob o regime 
jurídico da Consolidação daS Leis do Trabalho 
e do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço 
do Senhor Paulo Tarciso de Albuquerque Ca\78}
canti, para o emprego de Assessor Técn!co, com 
salário mensal equivalente a6vericii'nento do car
go DAS-3, a partir de 2 de dezembro de 1987, 
com lotaçã-o e exercício no gabinete do Senador 
Carlos Alberto de Sous_a. 

Senado Federal, 17 de dezembro de 1987.
Senador-HU:riiberto Lucena, Presidente. 

(*)Republicado por haver saldo com incorreções noDCN, Seç!o 
11, de 6-l-68. 
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ATO DO PRESIDENTE 
N~ 001, DE 1988 

O presidente do Senado Federal, no uso das 
ablbuições que lhe conferem os artigos 52, item 
38, e 97, inciso rv, do Regimento lntemo, em 
conformidade com a delegação de competência 
que lhe foi outorgada pelo Ato n" 2, de 1973, 
revigorada pelo Ato da Comissão Diretora n~ 12 
de 1983, e de acordo com o dfsposto na Resolu
ção n9 130, de 1980, e tendo em vista o que 
consta no Processo n~ 019073/87-9. 

Resolve autorizar a contratação, sob regime jurí
dico da Consolidação das Leis do Trabalho e do 
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, do 
Senhor Carlos De'Carlí Filho para o emprego de 
Assessor. Técnico, com o salário mensal equiva
lente ao vencimento do cargo DAS-3 a partir de 
25 de novembro de 1987, com lotação e exercício 
no Gabinete _do Senador Carlos Alberto De'Carli. 

Senado Federal, 21 de janeiro de 1988.- Se
Mdor Humberto Lucena, Presidente. 

ATO DO PRESIDENTE 
N• 002, DE 1988 

O Presidente do Senado Federal( no uso das 
atribuições que lhe conferem os artigos 52, item 
38. e 97, inciso IV, do Regimento Interno, e de 
acordo com a delegação de competência que 
lhe foi outorgada pelo Ato da Comissão Diretora 
W 2, de 4 de abril de 1973, e tendo em_ vista 
o que consta do Processo n~ 020201/à?~ -

Resolve aposentar, por invalidez, Humberto Bal
bino e Silva, Agente de Transporte Legislativo, 
Casse "d", Referência NM-33, do Quadro Perma
nente do Senado Federal, nos termos dos artigos 
101, inciso I, e 102, inciso I, alínea "b", da Consti
tuição da República Federativa do Brasil, combi
nados com os artigos 428, inciso UI, § 29, 429, 
inciso lU, e 414, § 4", da Resolução SF n~ 58, 
de 1972, e artigos 21i, pai-ãgrafo únicos, e 39, da 
Resolução SF n<? 358, de 1983, artigo 39 da Resolu
ção SF IT' 13, de 19S5, e artigo 29 da Resolução 
n" 182, de 1987, e artigo 19 da Lei n" 1.050, de 
1950, com proventos integrais, observado o dis
posto no artigo 102, § 29, da Constituição Federal. 

Senado Federal, 21 de janeiro de 1988. -Se
nador Humberto Lucena, Presidente. 

ATO DO PRESIDENTE 
J"i9 003, DE 1988 

O Presidente do Senado Federal, no uso das 
atribuições que lhe conferem os artigos 52, item 
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38, inciso IV, do Regimento Interno e de acordo 
com a delegação de competência que lhe foi ou
torgada pelo Ato da Comissão Diretora n~ 2, de 
4 de abril de 1973, e tendo em vista o que consta 
do Processo rt' OOOJ 18/88-5. 

Resolve aposentar, voluntariamente, Francisco 
de Menezes Dias da Cruz, Médico, Class_e "Espe
cial". Referência NS-25, do Quadro Permanente 
do Senado federaJ, nos termos dos artigos 101, 
inciso IH, 102, inciso I, alínea "a", da Constituição 
da República Federativa do Brasil, combinados 
com os artigos- 428, inciso II, 429, inciso 1, 430, 
incisos IV e V, 414 § 49, da Resolução SF n9 358, 
de 1983, artigo 3'•' da Resolução SF n? 13, de 
I 985, com proventos integrais, aumentado de 
20% , observado o limite previsto no artigo 102, 
§ 2q, da Constituição federal. 

Senado Federal, 2 I de janeiro de I 988. - se
nador Humberto Lqcena,. Presidente. 

ATO DO PRESIDENTE 
N• 004, DE 1988 

O Presidente do Senado Federal, no uso das 
atribuições que lhe _conferem os artigos 52, item 
38. e _97, inciso N, do Regimento Interno, e de 
acordo com a delegação de competência que 
lhe foi outorgada pelo Ato da Comissão Diretora 
n9 2, de 4 de abril de 1973, e tendo em vista 
o que consta do Pro-cesso n~ 000400188-2, 

Resolve aposentar, voluntariamente, Gesner 
Bati~ putra, Adjunto Legislativo, Oasse "Espe
cial", Referência NS-19, do Quadro Pennanente 
do Senado Federal, nos tennos dos artigos 101, 
ínciso III, 102, inciso I, alínea "a", da Constituição 
da República Federativa do Brasil, combinados 
com os artigos 428, inciso II, 429, inciso I, 430, 
inciso N e V, e 414, § 4~', da Resolução Sf n~ 
388, de 1983, artigo 3~ da Resolução SF n9 13, 
de 1985, com proventos íntegrais, acrescidos de 
?0%,_observado o limite previsto no artigo 102, 
§ 2 9, aa Constituição Federal 

Senaao Federal, 2 I de janeiro de 1988. -Se
nador Hu~ Lucena, Presidente. · 

ATO PRESIDENTE 
N• 005, DE 1988 

O Presidente do SenadÕ Federa], no uso das 
atribuições que lhe conferem os artigos 52, item 
38, e 97, inciso N, do Regimento Interno e de 
acordo com a delegação de competência que 
lhe foi ortogada pelo Aro da Comissão Diretora 
n~ 2, de 4 de abril de 1973, e tendo em vista 
o que consta d_o Processo no 000.164/88-7 
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Resolve. aposentar voluntarimente, António 
Adalberto dos Santos, lnspetor de Segurança Le
gislativa, Classe "Especial", Referência NS-19, do 
Quadro Permanente do Senado federal, nos ter
mos dos artigos 101, inciso ill, 102, inciso I alínea 
"a", da Constituição da República Federativa do 
BrasiL combinados com os artigos 428, inciso 
IT, 429, inciso I, 430, inciso N e V, 414, § 4•, da 
Resolução do SF n• 58, de 1972, artigo 2•, pará
grafo único, da Resolução SF n~ 358, de 1983, 
artigo_3~ da ResoiUçãoSF nc 13, de 1985, Com 
proventos integrais, aumentado de 20%, obser
vado o limite previsto no artigo 102, § 2°, da Cons
tituição Federal: 

Senado Federal, em 2 I de janeiro de 1988.
Senador Humberto Lucena, Presidente 

ATO DO PRESIDENTE 
N• 006, DE 1988 

O -Presidente do Senado Federal, no uso das 
atribuições que lhe confere os artigos 52, item 
38, e 97, inciso N, do Regimento interno, e de 
conformidade com a delegação de competência 
que lhe foi outorgada pelo Ato n"' 2, de 197.3, 
revigorada pelo Ato n9 12, de 1983, da Comissão 
Diretora, e de acordo com o disposto na Resolu
ção n"' 130, de 1980, e tendo em vista o que 
consta do Processo n9 000181/87-9, 

Resolve dispensar o Senhor Mário Serafm do 
emprego de Assessor Técnico, sob o regime jurí
dico da Consolidação das Leis do Trabal~o_ e do 
Fundo de Garantia pol"T empo-de serviço, a-partir 
de 05 de janeiro de 1988. 

Senado Federal, em 21 de janeiro de 1988. 
-Senador Humberto Lucena, Presidente. 

ATO DO PRESIDENTE 
N• 007, DE 1988 

O Presidente do Senado Federal, no uso das atri
buições que lhe conferem os artigos 52, item 38, 
e 97; inciso IV, do Regimento Interno e de confor
midade com a delegação de competência que 
lhe foi outorgada pelo Ato da Comissão Diretora 
n• 2, de 1973, 

Resolve nomear Maria Helena Ru~ Ferreira, 
Técnico em LegislaçãO e Orçamento, Casse "B", 
Referência NS-21, do Quadro de Pessoal CLT 
do Senado Federal, para execer o cargo em co
miss8o de Assessor Legislativo, Código SF
DAS-1 02.3, do Quadro Permanente do Senado 
Federal. 

Senado Federal, 22 de janeiro de 1988. -Se
nador Humberto Lucena, Presidente 
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...----------SENADO FEDERAL------, 
Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do artigo 42, inciso VI, da Constituição, e eu, 

Humberto Lucena, Presidente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N•17, DE 1988 

Autoriza o Governo do Estado do Amazonas a contratar opernção de crédito no valor 
correspondente, em cruzados, a 15.000.000,00 Obrigaç~ do Tesouro Nacional- OTN. 

Art. P É o Governo do Estado do Amazonas, nos termos do art 2• da Resolução n• 93, de 11 de outubro 
de 1976, alterada pela Resolução n• 140, de .5 de dezembro de 1985, ambas do Senado Federal, autorizado a 
contratar operação de crédito no valor correspondente, em cruzados, a.l.5.000.000,00 Obrigações do Tesouro Nacional 
- OTN, junto ao Banco do Estildo do Amazonas SA, este na qualidade de agente financeiro da operação, destinada 
à ampliação do sistema de abastecimento de água, coleta e disposição final dos esgotos sanitários e sisíema de 
drenagem pluvial da cidade de Manaus. 

Art. 2• Estil Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
Senado Federal, 25 de janeiro de 1988. - Humberto Lucena, Presidente. 

1 -ATA DA 10' SESSÃO, EM 26 DE 
JANEIRO DE 1988 

1.1 -ABERTURA 

1.2 - EXPEDIENTE 

1.2.1 - Oficio do Sr. Primelro-Secre· 
tárlo da Câmara dos Deputados 

Enca1T1Jhhando autógrafo do seguinte pro
jeto: 

-Projeto de Lei da Câmara n\' 157!84 (n9 
6.487/82, na Casa de origem), que fiXa os valo
res de retribuição da Categoria Funcional de 
Fonoaudiólogo, e dá outras providências. 

SUMÁRIO 
1.2.2 - DlsCUISos do Expediente 1.3-ORDEM DO DIA 
SENADORNELSON-CARNBRO _Reli·- .. Mensagem n' 17, de 1988\n' ll188,na 

gl·05·dade a !'ti b -1 · t 1 origem), relativa à proposta para que seja auto-
i n po1 ca rasJe!faaua. 

ri~ad~ a J?refeiturª _Municipal de Caçapava -do -
SENADOR CARLOS CH!ARELU- Dívida Sul (RS) a contratar operação de crédito no 

externa. 
1.2.3 - Requerimento 
N9 7, de 1988, do_ Senador Jarbas Passa-

rinho, ~oUcitando o apoio do Senado Federal 
- a!ncllcação da lnnã Duke para o prêmio No

bel da Paz, de 1988. Aprovado, após usarem 
da palavra no encaminhamento de sua vota
ção os Srs. Jarbas Passaririho, Nelson Cat
nelro e Marcondes Gadelha. 

valor correspondente, em cruzados, a 
3.689~02- O&rlgáções do T escuro Nacional
OTN. Discussão encenada, do Projeto de 
Resolução n'!' 28/88, oferecido pelo Senador 
Cai'Ios Chiarelli, em parecer proferido nesta 
data, devendo a votação ser feita na sessão 
seguinte. 

Mensagem n9 23, de 1988 (n9 17/88, na 
origem), relativa à proposta para que seja auto-
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Diretor Administrativo 
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Diretot Adjunto 
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rizada a Prefeitura M\lnicipal de ltaberaí, Esta
do de Goiás, a contratár opefação de crédito 
no valor correspondente, _em cruzados, a 
13.650,42 ObrigaçO_é:Sdõ TeSouro Nacional 
- OTN. Discussão encerrada, do Projeto de 
Resoh.1ção n9 29/88, oferecido pelo Senador 
Wilson Martins, em parecer proferido nesta 
data, devendo a votação ser feita na sessão 
seguinte. 

nesta data, devendo a votação ser feita na ses
são seguinte. 

Mensagem n? 29, de 1988 (n? 2b/â8, na 
origem), relativa à proposta para que seja auto
rizada a Prefeitura Municipal de Mococa, Esta
do de São Paulo, a contratar operação de cré
dito no valor correspondente, em guzadqs, 
ã 21.146,62 ODriga"ções do Tesouro Nacional 
- OTN. Discussão encerrada, do Projeto 
de Resolução no 33/88, 'ofei'ecido pelo· Sena-

Mensagem n? 24, de 198_8 (n9 18/88, na dor Pompeu de Sousa, em parecer proferidO 
erige~), relativa à proposta para que seja auto- nesta data, devendo a votação ser feita na ses-
rizada a Prefeitura Munldpa1 de ltapuranga, são seguinte. 
Estado de- Goiás, a conirâ.tar operação de cré- ~ Mensagem 0~ 30, de 19.B8 (no 2.5/88, nâ 
dito no valor correspondente, em cruzados, origem),relativaàpropostaparaquesejaauto-
a 48.000,00 ObrigaçõeS do Tesouro Nacional rizada a Prefeitura Municipal de Alvin6polis, 
- OTN. Discussão enceiTada, do Projeto Estado de Minas Gerttis, a contratar operação 
de Resolução 09 30/88, oferecido pelo Sena- de crédito no valor correspondente, em cruza-
dor Wilson Martins, em parecer proferi dó nesta dos, 20.000,0'0 dbrigaÇôés do T escuro Nado-
data, devendo a votação ser feita na sessão naJ _ OTN. Discussão encerrada, do Pro-
seguinte. jeto de Resolução n? 34/88, oferecido-pelo Se-

Mensagem n" 25, de 1988 (n? 19/88, nã·· ···nadar Itamar Franco, em parecer proferido 
origem), relativa à proposta para que seja auto- nesta data, devendo a votação ser feita na 
rizada a Prefeitura Municipal de Janduís, Esta- sessão seg~:-~inte. 
do do Rio de Grande do NOrte, a contratar Mensagem n? 31, de 1988 (n9 26/88, fla. 
operação de crédito no valor correspondente, origem), relativa à proposta para que seja auto-
em cruzados, a 8.424,.51 Obrigações do Te- rizado ao Governo do Estado do Acre a con-
souro Nacional - OTN. Discussão encer- . tratar operação de crédito no valor correspon-
rada, do Projeto de Resolução no 31188, ofere- dente_, em cr_LLZados. a ).200.000,00 Obriga-
ciclo pel~ Senador Cid Sabóia de Carvalho, ções do TesOuro Nacional- OTN. Discus-
em parecer proferido nesta data, devendo a são encerrada, do Projeto de_ Resolução n~ 
votação ser feita na sessão seguinte. · ---35/88, oferecida pelo Senador Aluísio Bezerra, 

M • 28 d 1988 ( 9 21188 em parecer proferido nesta data, devendo a 
ensagem n· • e n ' na vota,...- o ser f 'ta na sãos uinte 

origem), relativa à proposta para que seja auto- )'a eJ ses eg · 
rizada a Prefeitura Municipal de Monteiro, Esta
do da Paraíba, a contratar operação de crédito 
no valor correspondente,_ em cruzados,_ a 
80.000,00 Obrigações do TesoUro Nacional 
- OTN. Discussão encerrada, do Projeto 
de Resolução n9 32/88, oferecido Pelo Sena
dor Marcondes GadeJha, em parecer proferido 

Mensagem no 32, de 1988 (n~ 27/88, na 
origem), relativa à proposta _para que seja auto
rizado o Governo do Estado do Acre a con
tratar operação de crédito no valor .correspon

-· dente, em cruzados, 1.879.699,25 Obrigações 
do Tesouro Nacional- OTN. Discussão en-

cerrada, do projeto de Resolução n" 36!88, 
ofereddp_pelo Seryador f,luísio Bezerra,. em 
parecer proferido nesta data, devendo a vota
ção-ser feita na sessão seguinte. · 

Mensagem no 34, de 1988 (n" 31/88, na 
_orjgem), relativa à proposta para que seja 
·autorizada a PrefeitUra Municipal de Angélica, 
Estado do Mato Grosso do Sul, a contrãtar 

· operação de crédito no valor correspondente, 
em cruzados,a4.600,000brigaçãodoTesou-. 
ro Nacional - OTN. Discussão encerrada, 
do Projeto de Resolu_ção no 37/88, oferecido 
pelo Senador Rachid Saldanha Derzi, em pare
cer proferido nesta data, devendo a votação 
ser feita na sessão seguinte. 

1.3.1.- DiscursoapósaOrdemdoDJa 
SENADOR FRANGSCO ROUEMBERG- . 

Desenvolvimento econômico do_Munidpio de 
Boquim. 

1.3.2. - Coiiitinlcação da Presidêrlcia 
ConvocaÇãO de sessão extraordinâria a rea- -

lizar-se _amanhã, ás 1 O horas e ~O minutos, . 
com Ordem do Dia que designa. 

.!.4.-ENCERRAMENTO 

2 - DISCORSO PRONUNCIADO EM 
SE!SSÃO ANTERIOR DO SR. CHAGAS 
RODRIGUES, PROFERIDO NA SES
SÃO DE 25-1-88. 

3 -ATODOt•-SECRETÁRIODO 
SENADO FEDERAL 

Nit,DE 1988 

4 _;_ ME5A ÕIRETORA 

5 - LÍDERES E VICE-LÍDERES DE 
PARTIDOS 

6 -COMPOSIÇÃO DE COMISSÕES 
PERMANENTES 

!! 
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Ata da 10" Sessão, em 26 de janeiro de ·t988 
1 ª Sessão Legislativa· Extraordinária, da 48~ Legislatura 

-EXTRAORDINÁRIA-

-'' ' 

Presidência do Sr. Jutahy Magalhães 

ÀS to HORAS E 30 MINUTOS, ACHAM-SE 
PRESENTES OSSRS. SENADORES: -- - --

Mário Maia- Aluízio Bezerra- Nabor Júnior 
- Leopoldo _peres - Odacir Soares - Ronaldo 
Aragão -João Menezes- Almir Gabriei-Jarw 
bas.P.assarinho -_Alexandre Costa~ Edison Lo
bão -João Lobo-Chagas Rodrigues-Virgílio 
Távora- Cid Sabóia de carvalho- Mauro Bene
vides- Marcondes_Gadelha- Humberto Lucena 
- Raimundo Ura - Marco Maciel - Mansueto 
de Lavor- Guilherme Palmeira- Franctsco Ro
llemberg - Lourival Baptista - Luiz Viana -
Jutahy Magalhães- Gerson Camata -João Cal
mon -Jamil Haddad- Afonso Arinos- Nelson 
Carneiro -Itamar Franco...,....- Ronan Tito- Seve
ro Gomes -Fernando Henrique Cardoso -Má
rio Covas - Mauro Borges ~-Iram Saraiva -
[rapuan Costa Júnior - Pompeu de Sousa -
Me ira Filho- Roberto_Campos -Mendes Canal e 
- Rachid Saldanha Derzi - Wilson Martins -
Leite Chaves - Affonso Camargo -José Richa 
--Jorge Bornhausen - Carlos Chiarem- José 
Fogaça. -

O SR. PRESIDENTE (Jutahy Magalhães) -
A lista de presenç_a·acusa o comparecimento de 
51 Srs. Senadores. Havendo número regimental, 
declaro aberta a sessão. 

, Sob a proteção de Deus iniciãmos nossos tra
balhos. 

O Sr. Primeiro-Secretário procederá à- leitura 
do expediente. 

É lido o seguinte 

EXPEDIENTE 
OFiCIO DO PRIMEIR0-5ECRETÁRIO 

DA CÂMARA DOS DEPUTADOS 

N9-3/88, de 21 do corrente, encaminhando 
autógrafo do Projeto de Lei da Câmara n" 
157, de 1984 (n9 6.487/82, na Casa de ori
gem), que fixa os valores de retribuição da 
Categoria Funcional de Fonoaudiólogo e dá 
outras providências. _ 

(Projeto_ que se transformou na Lei n9 
7.626, de 1 O de novembro _de 1987). 

O SR. PRESIDENTE (Jutahy Magalhães) 
- O expediente lido vai à publicação. 

Hâ oradores inscritos. 
Concedo a palavra ao nobre Senador Nel-

son Carneiro. - -

O SR. NELSON CARNEIRO (PMDB- RJ. 
Pronuncia o seguinte discurso.) -sr; Pré.Sidente, 
Srs. Senadores: 

Contam - e não está na_s E_SCrituras ~ que 
urna velhinha muito pobre estava na hora final, 
e no seu casebre havia apenas um fogão aceso, 

---a carvão, e um neto desesperado. E a velhinha, Deputado Roberto CãrdoSo Alves. Diz S. Ex•, evo
·:-SeO:tíndo qu__e_ ia morrer, pedia luz; e como não cando a oraçâO de SãO-Francisco de Assis:. 1'É 

tinha vela, não havia nada que pudessem dar dando que se recebe". Ora, Sr. PreSidente, viVe
àquela velhinha agol}.izánte. O neto, num gesto mos hoje, infelizmente, numa hora em que é dàn
inesperado, meteu a mão no fogão, tirou __ uma do que se recebe. Tudo isso mostra .que aquele 

" _l>ras_a e b_o_tçu,l oa_mã_o_ d~ velhinha, e ela, no último menino que descobriu a brasa para botar na rrião 
suspiro:- "morrendo e aprendendo". . . da velhinha hos ensina a cada dia que, "pbt m'als 

___ Ora, Sr. Presidente, é o que está acontecendo que se viva, sempre ternos o que aprender. Mas 
hoje. Entrei na politica aos 19 anos; às vésperas não é somente S. Ex!',-tarilbém o ilustre e ardoroso 
de fazer 78_ ainda_sou aprendiz, ainda sou aquele correligionário de V. Ex~. Sr. Presidente, ou ao 
_inenino que é capaz de pegar a brasa para botar menos o companheiro de Bancada de V. Ex', o 
na mão da velhínha. Ora, é 56 olhar para esta , nobre DepUtado- José LoUrenço, disSe que não 
hora de religiosidade em que· vive o Brasil de · saberia prever o iestiltado da votação do mandato: 
hoje. - - "O Governo Poderia Ser surpreendidó coin a der· 

_ fJ.l-i acúsado, mUitaS vezes; de ser ateu, eu, velho rota". S. _Ex' diz que 1'ajustes não significam neces
devotO de Nosso Senhor do Bonfim, -católico sariarrienfe- Uma rEifcirrna mihisterial: lsso não ê 
apostólico romano, que até hoje trago a fitinha fundamentàl, há o segUndo e o tei'c'eiro escalão". 
do nosso padroeiro no bolso. Vejo que foi a repe- Não é preciso maiS reforma ministeria1,- pode-se 
tição do que aconteceu em Fátima que levou fazê-la-no segUndo e terceiro escalão, de acordo 
o Pastor Matheus a sugerir a emenda de cinco com a vontade do nobre Deputado José Lou· 
anos para o Presidente José San:tey. renço. 

- - Contou ele que estava em sua casa quando 
ajoelhou-se diante do altar e lhe veio uma inspira-· 
çâo divina - foi contado por ele nos jornais -

_ ~ daí por diante ele começou a _tomar as assina
- turas para o mandato de CÍf\CO anos, Essa inspira
ção do Pastor Matheus, que certamente ouviu -

___ 9i1!: e.le. :--:-a palavra de Deus, foi Deus quem o 
in_spirou naquele instante, foi logo seguida por 
um;; vfs_i~, qo ilu.stre: pr_e:;içlente d~ República à 
CongregaÇão Batista; e ali, também, o ilustre Pre
si~_ente_d_ª-República lembrou u~a passagem do 
Velho Testamento- aquela história de José, dos 
sete anos de vacas magras, que são certamente 
os que estamos vivendo, porque com uma infla
ção de 1·6,5% não é possível falar-se em vacas 
gordas; e denunciando, possillelmente, sete anos 
próximos, que Deus permita sejam próximos, de 
vacas gordas, mas tudo isso evocando os Evan
gelhos. 

Ontem- V. Ex" não estava presente- o nobre 
Senador_hamar Franco, cuja religiosidade e con~ 
tato com os _Evangelhos conhecíamos tão bem, 
nos surpreendeu concluindo a sua crítica com 
as palavras de São PauJo. Hoje, vejo - e ai não 
me surpreendo- que o nobre Deputado Roberto 
Jefferson vai _buscar o exemplo do Senhor para 
dizer: "Até Deus. descansou quando estava crian
do a Terra. Os Constituintes também têm esse 
direito". _Quer o oobre Deputado Roberto Jeffer

-Sõn qüênao-settabalhe aos sábados e domingos, 
-porque-o Senhor descansou um dia. Agora quere-

mos semana de 40 horas, e é justo que o Senhor 
tenha feito uma de 48. Nós, que somos mortais, 
queremos uma de 40. O nobre Deputado Roberto 
Jefferson pensa dã mesma forma que seus com
panheiros do Centrão. 

O que mais vale __ a pena referir, nesta hora de 
_ _religiosidade _em que vive o Pais, é a palavra, sem

pre erudita, sempre digna de registro, do nobre 

Isso mostra que estamos numa hora de pro
funda religioSidade e de profwi.da· meditação. 

Lembro-me - e costumo repietii sempre -
de que isso tuâo aconteceu porque o Presidente 
José Samey nãO conhece_ú o nOssO conterrâneo 
Misael da Silva Tavares. RepitO sempre isso, "por
que _foi un?-a_lição da minha juv~ritude. ' 

Eu tinha 19 anos, quando meu pai me mandou 
entregar um livro de sua autoria ao Coronel Misael 
da Silva Tavares, um homem de poucas letras, 
mas que Hnha tido _a virtude cfe passar, Pelo traba
lho, de -simples trapeiro e- carreQador de cacau 
ã homem iTials rico da Bahia. Por isso, chegou, 
pela evolução do seu espírito, a Prefeito de llhêus. 
E eu fui-lhe leVar o livro. O COronel me disse: 
''Meu filho, vi que você eStá m·etido em política 
-naquele tempo eu já estava nletido na Aliança 
Uberal - saia dissõ". Como eu lhe disse que 
já não podia mais sair, deu-me um conselho, que 
costumo repetir sempre, mas que o Presidente 
José Samey não ouviu. Dizia-me ele: "Em política 
não se esqueça: boca calada, pé ligeiro e bolsa 
aberta. Sem estes três requisifos ninguém vence 
em política". --

Certamente, Sr. Presidente, não vend porque 
nunca tive bolsa aberta, Õ.ã,o tive bolsa para abrir, 
mas, boca fechada e pé ligeiro, fiz o que -pude. 

O Presidente José Samey deveria ter ficado ca
lado. Sua Ex;celê_ncia tin_ha 6 anos de mandato. 
Ninguém estava discutindo isso. Sua Excelência 
começou a falar em 5 anos, em 4 anos, e foi 
o mal. Sua Excelência ficou ouvindo p __ Profeta 
Matheus Iensen, e não ouviu o Coronel Misael 
Tavares. Foi só um eqUíVOCo. Sua Excelência de
veria ter ouvido o Coronel Misã.el Tavares. 

O Sr. Jarbas Passarinho - Permite-me V. 
~Um aparte? 
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O SR. NELSON CARNEIRO- Com muita O SR. NELSON CARNEIRO- Veja V. Ex' · 
h~.~· .nobre :sen~dor Jarbas. Passarinho. -que- essas. ·Cofocações nunca me intimidaram, 

, , .osr .. JarbasPassarlnho-Emprimeirolu- nem os painéis. Nada disso influi. Lembro-me 
gar, quero fazer um;protesto veemente. v. f:xl'. de que no·começo,-elrr 1953- ou 1954, houve 
diz que não .venceu. _V. Ext é um dos Qrandes no· CongreSso á possibilidade de os Deputados 
\litoriosós da política brasileira. Talvez V. ~esteja _e senadores -requererem a -compra de um auto-
apenas lembrando que poderia ter papel seme- móvel que, nãquele tempo, não se fabricava no 
Jhante no Executivo, e isso lhe faltou. A trajetória Brasa. Apenas os Deputados e os Senadores pa-
de V. Ex", repito,. é das mais brilhantes da vida gavam integralmente o preço, deixando de pagar 
pública. Por outro fado, já que está falando tanto o Imposto de fmp~rtação. 

· em religiosidade, parece que há alguém também O Sr. Rachid Saldanha Derzf- O Imposto 
,inspirado. no. Velho Testamento: trata-se do Uder de Importação foi paQO. TOdos os impostos foram 
da Bancada de V. _Ex!>, que declara hoje- pelo ~·pagos. . . ·- . 
que lemos,....-;- que, para todos os que votarem . o SR. NELSON CARNEIRO _ Perfeito. 
em cinco anos, S. Ex', como Uder da Bancada Houve, então; quatro ou cinco Deputados que 
do PMDB, fará com que não_seja deferido nenhum fiZeram uma campanha pública e ápareceram em 
empréstimo, isto é, para o Estado correspondente todos os jornais como as vestats. Eu não estava 
àquele _que o Senador ou o Deputado representa. entre eles. Eu importei, como todos os outros 
O que acha V. EX'i' dessa ameaça? Parlamentares, visto que não tinha dinheiro para 

O SR. NELSON CARNEJRO - Agradeço -c_ornprar automóvel. Dentre esses cinco que apa-
ao nobre Senador Passarinho as referências pes- recei-am em todos os jornais, somente um foi 
soais. Andei procurando na Bíblia se havia alguma reeleito. O povo- esqueceu, e esqueceu, inclusive, 
semelhança, mas não encontrei nenhum texto do bom gesto--daqueles Parlamentares. 
que diga isso. S!= V. Ex' ~ncoaotr~r .o. texto, pode - De modo que o fato ·de figurar em um cartão 
trazer para contribuir com o meu discurso. hoje ou em um placar amanhã não me assusta; 

' - ísso é uma coísa que vai acabar muito em breve. 
O Sr. Jarbas Passarinho...._ EU "rlão diria 0 Todos continuaremos pensando como quiser~ 

texto literaJ, mas V. Ex!, naturalmente, como disse 
há pouco que é católico, apostólico, romano, faz - - roos e com o respelto da opinião pública. 
uma diferença entre o Velho e o Novo Testa- _. O Sr. Pompeu de Sousa- Nobre Senador 
menta. E o Velho Testamento, tão-cheio de iras, : ~elson CaiT_1eiro, V. EX" me permite um aparte? 
é que me lembra, por analogia, a atitude do Uder 0 SR. NELSON CARNEIRO _ Pois não. 
de V. EX' , Eu ia sair da religiosidade, mas sei que V. Ex! 

O SR. NELSON CARrfEIRO ..:;_Na interpre
tação dos Evangelhos riãõ devemos ·buscar analo
gias. O qúe está escrito, está escrito". Ao contrário 
do que acontece em certos dispositivos legais, · 
no Testamento não se pode buscar analogias, 
temos que buscar é o texto expresso. 

O Sr. Jarbas: Passarinho- Eu não esperava 
essa saída de V. f:x9 que sempre foi um cornba· 
tente frontal. V. EX' está-me parecendo agora um 
pouco evasivo, prefere evitar que se faça qualquer 
tipo de analogia entre os dois textos, que são 
absolutamente cristalinos. A interpretação da Bí~ 
bJia, como V. EX' sabe, deu margem inclusive 
a cismas que estão marcantes até hoje na história 
da civilização. Portanto, V. EJc'l verifica que sua 
observação não é tão procedente. 

O SR. NELsON CARNEIRO- Veja V. Ex', 
quem sabe se o üder do PMDB não será: um 
desses que queiram fazer um cisma? É posSÍVel. 
Não posso interpretar o pensamento de S. Ex 

O Sr. Jarbas Passarinho- Estranhei apenas 
a capacidade de ameaçar desse modo. Já esta
mos ameaçados, todos que tomamos alguma po
sição considerada não simpática a determinada 
facção aqui, de ter o nosso nome colocado num 
painel, ter um outdoor, como se fôssemos os 

réprobos, fôssemos aqueles que mereciam, exa
tamente, a condenação popular. Isto me parece 
uma política baixa, uma política de delação, inspi
rada, exatamente, na delação curiosa, baseada 
naquilo que se faz: de mane~'!~ oposta ao pensa
mento do outro. Então. veja-que espécie de totali
tarismo existe aí - se não pensa. como eu, tem 
que ser apontado à execração pública? E, agora, 
aparece esse tipo de ameaça, partindo do mais 
poderoso Partido existente no Pafs. 

vai-me trazer a ela. 

O Sr. Pompeu de Sousa - Estou ouvindo, 
aqui, de lidado, a crônica que V. Ex•, como cronista 
admirável, está fazendo dos di~ atuajs na política 
brasileira. Gostãria apenas de trazer uma pequena 
achega. muito típica, do que está ocorrendo neste 
rrlomento. EstãO, Ii.(çjü.óien1i:mte, exumando cadá
veres políticos. Tivemos, nestes últimos dois dias 
em que se comemorou o quadringentésimo e 
tanto aniversário da Cidade de São Paulo ... 

O Sr. Jarbas Passarinho- Quadringenté
simo quarto. 

OSr.Pompeu de Sousa- V. Ex" é um hlsto
riador nato e tem uma memória privilegiada, coisa 
que não tenho, sobretudo para números, nobre 
Senador Jarbas Passarinho. No contexto dessas 
comemorações, exumaram dois cadáveres políti
cos, cuja influência deletéria, de seres malignos 
da vida pública brasileira. eu supunha estivesse 
em fase de encerramento. Umj~ foi desenterrado 
e êxunládo pelos paulistanos, por inépcia nossa, 
que não nos soubemos unir, e assim ele_ foi eleito, 
com uma fração minorit4ria, para Prefeito de São 
Paulo. O outro foi candidato frustrado à sucessão 
presidencial, na última eleição indireta para a Pre
sidência da República. Meu caro Colega Senador 
Nelson Carneiro, cuja sabedoria remonta ao pas
sado, ao presente e ao futuro, V. ~ citou um 
mestre de sabedoria, cujo nome nã'o guardei, o 
de um coronel sertanejo ... 

O SR. NELSON CARNEIRO- Coronel Mi
sael Tavares, não se esqueça. 

O Sr. Pompeu de Sopsa -0 Coronel Tava
res, cujo nome daqui por diante nunca mais es· 
quecerei ... 

OSR. NELSON CARNEIRO-É um perso
nagem de Jorge Amado. 

O Sr. Pompeu de Sousa- A sahedoria do 
Coi"onel Misael Tavares devia-nos vãftir~ neStâ hora, 
para que este País se _"libertasse desSas' sOmbras 
maJignas d9 passado, desses abantesnlas.clue es
tão sendo levantados diante da Naçáp pela _televi
são, numa promoção espantosa, em espaços no
bres, que estão sendo entregues de mão .beijada 
a essas figuras patibulares da vida pública brasi
leira. E todos eles advOgam o quê? O autorita
rismo e a prepotência, Qu'e aéabarrl tendO fesso
nãncia na outra Casá do ·canfJreSso; Onde; hoje 
de mailhã, ouvimOs um remanescente do-sãlaza-

-- ·nsmo a i"b::lãrriar OS poStoS do segundO é terceiro 
escalões do Governo ·da República;- o aUtorita
rismo e a prepotência que tiveram uma "forinu
lação realmente espantos~ numa dupla fala do 
Sr. Paulo Maluf, que aparecia com o dom da ubi
qüidade em dois programas de televisão aO mes
mo tempo. Em amboS oS programas, elé criou 
uma nova te"oria, uma nova doutrina polítiCa, uma 
nova doutrina na ciência Política e na _filosofia 
política, a necessidade de o GOverno, de ó 9over
nante; de o Presjdente da República ter potência 
e autoridade, em termos que, por força regifnen
tal, não posso repetir e que foram ditas, coram 
populo, perante os mfcrofones e as câmetas de 
duas emissoras de televfsào, ao mesmo tempo. 
Neste momento, SenadOr Nelson Cameiró, 'pteci· 
sarnas restaurar a dignidade da vida pública e 
os valores da democr.;tçia contra os remanescen
tes do autoritarismo do _salazarismo ou do autori· 
tarismo brasileiro. 

O SR. NELSON CARNEIRO - Agradeço 
a V. EX', que acaba de provar que_ enquanto M 
vida há esparança, que é também um conceito 
bíblico. V. ~ traz a sua contribuição ao _estudo 
da religiosidade em que me empenho. 

O Sr. João Menezes - V. Ex~ me permite 
um aparte? 

O SR. NELsON CARNEIRO -Pois não. 

O Sr. João Menezes -Estou aqui vivendo 
um momento de encantamento sob esta abóbada 
bonita do Senado, com a fala tranqü1la e com 
tantos exemplos de religiosidade que estão sendo 
transmitidos. 

Estou~me sentindo, tathbém, num mUndo me
lhor. Ouvi aqui o apart~'éio nOsso_ eminente colega 
Senador Pompeu de Sousa, dizendo que precisa
fiamos acabar com as pessoas malignas do pas
sado. 

_Penso que deveriamos acabar com as pessoas 
malignas do passado e do presente. Agora há 
um fato interessante. V. Ó' afirmou que o Depu
tado José L.ourenço está falando em retaliaçao. 

Parece-me que o üder do maior Partido, Sena
dor Fernando Henrique Cardoso, hoje, nos jor
nais, diz que vai iniciar urila retaliação no Senado, 
que só vai passar projeto de Governador que esti
ver apoiando os quatro anos; de quem estiver 
apoiando cinco anos não vai passar nada. Acho 
que há um exagero e não acredito mesmo que 
o Senador Fernando Henrique Cardoso fizesse 
essa afirmação, mas, se a fez, está dentro do qua
dro atual. Era esta a pequena intervenção que 
eu queria fazer no belíssimo discurso de V. Ex• · 
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O SR. NELSON CARNEIRO -Eu tive • •O SR. ~ID_El'ITE (Jutahy M,lgalhães) -
oportunidade de receber esta aparte do nobre __ .Pedida a V. Ex" que concedesse o aparte ao Sena-
Senador Jarbas Passarinho e passei por ele. "dor-Jamil Fladdad e ao Senador Virgilio Távora, 

Vou a outro assunto, Sr: PreSidente. · . - = e depois nãO concedess_e mais nenhum, pois o 
Há uma criticá. que-_se-fâi senipre. Pór que va- tempo de V. Ex" já foi extrapolado .. 

mos C! ar ou há um grUpo que pretende dar, quatro 0 SR. NEi.sON CARNEIRO _ Concedo 
anos· ao -Pre-SJderite Sàmey, 'qUãOdo- o teXtO da 
CoiiStitU!Ção ·asseQúra 'di1Co à:riás ·a todos os Pre- -o aparte ao ~~~re ~enadór Jamil Haddad. 
si dentes? I:: fâZer· jUstiÇa ·ao 'textó da t:::orriíS-são _. · 0.5~:~ Jainn lfa,ddad - Nobre Senador Nei
de SistematizaçãO. O textO da COmiSsãO de Sisle--. · __ sdn- Carneiro, li, hoje, _estarrecido. em algunsjor
matização, que indui cinco anos, refere-se ao sis- nais, declarações dos D.eputados Roberto Cardo
tema parlamentar de Sovemo, e tev'e'o meti Voto;' 50 Alves" e José·Loi.lrettço de que· só votarão os 
lutei para que esse teXto Tosse aproVãdO Có(n'cín-. I cihéo ãnoS sé hõuvér comperis"ações no s_egundo 
co anos, porque fui 6 autOr da erilerida: ' ' e terceiro escalões. Acho que o problema do as-

Quando, no texto dâs-Disposiçõesí'rãnSitórias, pecto moral está 'configutado aí, porque há farta 
se Incluiu quatro anos; foi"porqüé, na-anteVéspera, distribuição~ Como se fossem propriedade do Pre-
o Presidente José Sãmey- e faço justiça a Sua .sidente. da República, do Ministro das ConiUni-
EXcelência - coeren'tt~mente Se he~:joU a qual- cações, aS estações de rádio, de televisões, para 
quer entendimentO a fãYor do ·parlamentarismo, que Sua Excelência extrapole os quatro anos. E 
enviando ao Corlgiesso Nàcional o seu Ministro- a_gora há declarações claras, cristalinas, nos jor-
cnêfê a~CCàSa OV:il;-R<:nlalao- COsta CóUió~'para · nais, de -que s_ó votarão os cinco anos a partir 
discutir o asSunto Com-a Uderança do PMDB. . do momento ero que lhes sejam concedidos car
EU estãVa -preiSenfu." Quando quisemos ·ajustar os, gos no segundo e terceiro escalões. Sr. Presi-
cinCo anos ·coin o Presidente JOsé Samey, per- dente, paréce-me um mercado persa. É-nos dolo-
guntamos ao Ministro: ''E a questão do sistema ro~_ ver s~r uma notída dessas nQs jornais. O 
de governo?" O Ministro_Ronald_o __ Ç_p_~_' __ Ç_ó_uto poder polftico está extremamente desgastado pe-
disse-nos: "Bom, ·quantó a isto, não poSso dizer rante a _opinião pública, e sai uma matéria dessa 
nada." Então, S. ~-não veiO Col'we·rsãr COiSa' ii e- d_izerido que há uma barganha, pt-oposta por Par-
nhuma. Daí houve a reação que resultou nos qua- lamentares, no sentido de votar essa ou aquela 
tro anos para o presidencialísta e não para o parla- matéria em troca de cargos e posições dentro 
mentaristaJosé Samey. Se Sua Excelência tivesse ___ Q.o_ ÇioVeni9. $r. f?re$id~nte, agradeço· a V. ~ ter 
aceito a composição pelo parlamentarismo, que pemiitido que o nobre Senador Nelson Carileiro 
pode ser cinco ou seis anos enl qualquer ·país me concedesse o· aparte, e quero declarar que 
do Mundo, não teria os quatro anos para o presi- estou em gênero, número e grau, a favor do dis-
dencialismo. Na França, o mandato do_ Presidente cur,so pronunciado por S. Ex". 
da República é de sete anos. 

Quanto ao presidencialismo de quatro anos, 
é a tradição brasileira. Se formos instituir o presi
dencialismo, vamos, então, voltar aos quatro anos 
da Velha República, que não é tão velha nem 
tão anciã diante da Nova República que .aí está, 
vamos fazer justiça. 

Também neste ponto faço uma referência, já 
que falei no Ministro Ronaldo Costa· COutO. S. 
Ex' falou em crise moral Ainda ontem - vi na 
televisão - S. Ex" falou nisso. Mas onde é que 
S. Ex" vê a crise moral? Que o Deputado Lulz 
Inácio Lula da Silva tivesse falado entender-s_e-ia, 
mas o Ministro da Casa CMI falar em crise moral! 
Onde está essa crise moral, nobres Senadores? 
É sumamente grave. Daí deixo claro que, quando 
votamos o parlamentarismo com cinco anos, 
imaginávamos manter também _no texto das Dis
posições Transitórias os cinco anos pâr"a o· Presi
dente José Sarne)rnO-Sistema parlamentar. Tanto 
que eram sucessivos os entendimentos, de que 
participaram várias pessoas, iil:duSive O senador 
José Ri eh a, o Deputado Cid CarValho, o DePutado 
Bonifácio de Andrada, que tinha até uma proposta 
neste sentido. De modo que não há nenhum bi
cho-de-sete-cabeças que conste das Disposições 
Permanentes do texto da COrriiSSão de Sistema
tização. São cinco anos lio parlamentarismo. Ago-;. 
m, quando- se viu que isto não era possível, se 
instituiu quatro anos, que deve ser a regra geral 
no presidencialismo.-

O Sr. Jamil Haddad - Permite-me V. Ex• 
um aparte, nobre Senador Nelson Carneiro? 

O Sr. VJrgillo Távora- Permite-nos V. Ex? 

. ó SR~ NELSON CARNEIRO ....: V. Ex' che-
-. gou Urri pouco tarde. Eu havia fa1ado exa~mente 

nesses dois aspectos como um çlos compor_t_~ntes 
da hora de religiosidade que v:ive o Bra~il. Tudo 
está nos EVangelhos. Até o nobre Senador Itamar 
FranCo, ontem, foi buscar inspiração no Apóstolo 
São Paulo, nos Evangelhos. Não se fala mais no 
Brasil senão buscando frases nos Evangelhos. 

. O Sr. Itamar Franco- Gostei do "irté~'-
0 SR. NELSON CARNEIRO- Veja V. Ex•, 

eu queria passar a outrO assuntõ, porqUe o Prési
dente já me reclama, e eu darei o aparte ao nobre 
Senador Virgílio TávOra. 

Qu~nto à Crise moral, não sei se todos leram 
o artigo do Senador Jarbas Passarinho, sob o 
título "O Limite de Ruptura", que saiu domingo 
no jornal Folha de S. Paulo. É um quadro, e 
talvez seJa a isso que se refira o nobre Ministro 
da Casa Civil, talvez seja esse quadro que o Sena
dor Jarbas Passarinho divulgOu e o Ministro Ro
-ria!do' COsta-COuto acabou adotando como um 
quadro da crise mora1 do Pafs. -

Sr. Presidente, antes de conceder o aparte ao 
nobre Senador Vtrgílio Távora, quero dizer que 

_hoje está reunido-ó ex-presidente do Santos, meu 
amigo, nosso ilustre Presidente da Assembléia 
Nacional Con.stituinte, Ulysses Guimarães, esque
cido de que campeonato não se começa pelo 
fim: Parece que S. Ex- está reunindo os Uderes 

,-para que decidam que o campeonato da Consti
tuinte deve começar com a partida final, Flamen
go e Internacional, para se saber quem é o cam
peão brasileiro. Então, depois, quero ver quem 
vai comparecer para ver o jogo do Paissandu con-

_J;rª Q_Batafogo, no Rio de Janeiro! Quero ver quem 
vai comparecer para assistir a esSeS jqgos, já_ que 
são apenaS"secundários. lsso é uma inversão! Mas 
o Presidente, meu querido amigo Glysses Ouima

- rães, vai fazer uma reuniáo pará saber se deve 
inverter, ·ou seja, comeÇar pe11) fim. Agora, quero 
ver se, depois de deCidid"as essas _duas questões, 
se _entrarão 280 Deputados e Senadores para vo
tar UnifOrmemente os demais artigos da Consti
tuição! Entao, vamos atabar !lo maior ridículo: 
ou vamoS aprovar por decurso de prazo, como 
aconteceu com vários dispositivos da Comissão 
de Sistematização, ou por acordo de Liderança. 
Basta comparecerem os Líderes, fazerem o acor
do de_ Liderança e, assim, acaberemqs votando 
a Constituição. 

Tudo isso por quê? Na Coniissão de Sistema
tização já houve decurso de prazo para o que 
não foi votado_. No entanto, aquilo era _l,lma Comis
são que dava um parecer, mas, agora não, é uma 
-deJiberação _qu~ não pode s_er _tomada por decurso 
de prazo. Lógico que todos, de todos ós partidos, 
condenamos - porque a hora mudou - o de
curso de prazo. 

Também gostaria de falar -sObre uma das aber
rações que tenho ouvido, que é o tal "presiden
cialismo mitiga-do", Pelo que li -porque é impos
sível ler aqueles dois volumes todos - a mitiga
ção -~ a seguinte: a Çâmara pode derrubar os 
Ministros. Mas, Sr. Presidente, Srs. Senadores, isso 
é até uma pilhéria! A Câmara pode derrubar o 
Presidente ou o Ministro, não o Presidente do Con
selho, este não, porque o Primeiro Ministro é sem
pre o Presidente da República: pode denubar o 
Ministro da Agricultura ... 

O Sr. Mansueto de Lavor - D Ministro da 
Irrigação ... 

O SR. NELSON CARNEIRO - Também 
·· riãõ;põâe derrubar um ou outro por 2/3. Quero 
• Véf, Sr: Presidente, estou neste Congresso -desde 

1947: depois que passou os 2/3 para derrubar 
-veto eu nunca vi derrubado um veto; pode ser 

que haja derrubado um porque o Governo con
-Cõrdou ou o Governo abriu mão e derrubou, mas, 
de 67 ou 69 até hoje, os vetos estão aí todos 
na pauta, nenhum caiu. Quero ver quem é o Minis
tro que vai ser derrubado nesse presidencialismo 
mitigado com 213 de votos. Isso existe na Consti
tuição do Peru, já existia antes na atual COnSti
tuição. Mas, lá, na Constituição do Peru, também 
há um conselho de Ministros, que é presidido 
pelo Presidente do Conselho de Ministros e a cen
sura é requerida por 1/4 da Câmara. e basta a 
inãioria-abso)Uta para denubar o Ministro. Aqui 
não, fazemos o impossível: vamos enganar o po
vo, de que estamos mitigando o· sistema presl
deticiãl, ·em vez de aceitar logo o sistema presi
dencial. Vamos manter o imperial, porque é isso 
que interessa. Quem tem o poder, não quer abrir 
mão dele. A culpa não é do Senhor José Samey, 
não é do Sr. Pedro da Silva, não é do Sr. Manuel 
de Oliveira. Ninguém quer abrir mão ·do poder. 
O poder tem todas as seduções, e quando alguém 
sente que vai acabar o Governo, ele- sente uma 
mágoa imensa, é uma tortura. 

Lembro-me do meu querido amigo e chefe 
José Joaquim Seabra: quatro anos Governador 
da Bahia, mais quatro anos, pois elegeu o seu 
substituto, naquele tempo das atas faJsas; depois 
reeleito por mais quatro anos, e, quando saiu no 
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fim desses quatro anos, porque tinha sido eleito 
o candidato do Presidente Arthur Bernardes, ele 
teve, no seu embarque, à noite, quase fugindo 
da Bahia, sete pessoas. Nem o seu Chefe da Casa 
Militar compareceu. E, aí, a sua c;élebr"e frase,-que 
toda a Bahia repete: solus totum et uno. Para 
consolo meu, entre as sete estavam dois tios 
meus. 

Sr. Presidente, iSso ri10Strá que é esse o destino 
que espera todos os homens que deixam o poder, 
e que o fazem melancolicamente, tristemente. Ra
ros são- aqueles que saem nos braços do povo, 
e raro é aquele que renuncia, tranqüilamente, a 
um ano de mandato. O Presidente Jo!_ié s_amey, 
no primeiro momento, viu que seriam quatro 
anos. Achou que era muito. Quatro anos? Não 
acabam nunca! É a iiusao que tem o Senador. 
Quando eleito por oito anos, diz; - Bom, ·oito 
anos! Mas, quando chega no quinto ano, vê qUe 
tem que-recomeçar; Viroy Deputado e t~ de 
cavar, dia a dia, a sua reeleição. Os oito anos 
passam depressa, _os _quatro anos passaram de
presa. O Presidente, então, ficou·nos_cinco anos. 
Era uma medida razoável, no sistema parlamen
tar. No sistema presidencial, achou muito tempo. 
Acho que devemos ficar nos quatro anos, no siste
ma parlamentar. Se Sua Excelê':lcia quisesse evo
luir para o parlamentarismo, não faria mal algum. 
Nenhum presidente seria melhor presidente par
lamentarista do que o Presidente José Samey. 
Porque o presidente parlamentarista eleito pelo 
voto popular é um presidente poderoso, tem atrás 
de si uma soma enorme de votos. O Presidente 
José Sameytem atrás_de si 0 votO do -Congresso 
Nacional e do. Colégio Eleitoral. Era um Presiderite 
que, tendo sido parlamentarista no passado, ten
da assinado emendas parlamentaristas, melhor 
se adaptaria. Felizmente, Sua Excelência tem fe
chado os _ouvidos o quanto pode a esses apelos 
do Centrão, esses_ apelos bíblicos de_ segundo e 
terceiro escalões, mas de vez em quando escapa 
um ou outro. 

Sr. Presidente, quero dar o último aparte ao 
nobre Deputado, isto é, ao nobre Senador Virgílio 
Távora, desculpe-me, ia chamando-o Deputado, 
V. Ex" _está na hora de ser Deputado, já se passa
ram os cinco anos, está no sexto ano de mandato, 
e todos nós, quando chegamos no sexto ano, 
somos Deputados. Senador Vtrgíllo Távora, V. Ex' 
está com a palavra. 

O Sr. Virgílio Távora -Senador, o tempo 
que medeou entre o pedido do aparte e sua con
c_essão __ quase que ·nos tenta a que a extensão 
deste seja proporcional a esse lapso. Mas, diría
mos a V, ~. inicialmente, do que aqui percutido, 
que há presidencialistas e presidencialistas. V. Ex"' 
está diante de dois presidencialistas- o Senador 
Jarbas Passarinho e nós - que nada devem ao 
Governo, que n?o precisam de coisa alguma_ do 
mesmo. _O voto que deram. a d~scoberto, seja 
na Comissão de _Sistematização, como espera
mos que seja na Plenário da Constituinte, é um 
voto de convicção. Não vamos aqui discutir se 
V. ~ estão certos ou errados. Da mesma ma
neira, temos absoluta convicção de que dessa 
situação e_conômica que hoje começa a ser apre
sentada em termos verdadeiros ao povo brasileiro, 
através_ do Sr. Ministro da Fazenda, confirma tudo 
o que aqui dizíamos: há uma inconveniência máxi
ma na eleição de Presídente da República este 

ano. Não discutimos. Mas se estamos- tomando 
esta posição, também o Planalto não nos deve 
coisa alguma e, por outro lado, não devemos coi
sa alguma ao Planalto, e o dizemos de cabeça 
erguida. Essa ,é -a primeira colocação que não 
deixamos passar _em julgado, quando tantas acu
sações,_ çtue precisam ser comprovadas, em maior 
ou menor extensão, são jogadas contra aqueles 
que defendem o presidencialismo, que defendem 
os cincõ anos de mãndato. O segundo assunto 
que nos traz aqui é para dizer a V. & que, a 

-hão ser que os concílios do PMDB sejam tão 
reservados que ultrapassem ao conhecimento 
nosso, houve, sim, hoje de manhã, convocada 
pelo Presidente da Assembléia Nacional Consti
tuinte, a reunião dos Líderes da Constituinte e 
daqueles responsáveis pelos grupos supraparti
dários que se constituíram durante todo eSse tra
balho o ano de 1987, e que se prolongam agora 
em 1988. Epodemo-safirmaraV. Ex"', tendo dado, 
há pouCo, conhecimento ao nosso· chefe e Presi
dente de Partido, e Líder nesta Casa, Senador 

. Jarbas Passarinho, que já amanhã está decidido 
ser votado o Preâmbulo, Título I, depois de ama
nhã se _estiVer concluída a votação, o Título II. 
AdiantaMos que um dos itens decorrentes dessa 
"decisãO ê que não haveria inversão nenhuma de 
-paírta. POde ficar c!erite V. Ex"' de que, pelo menos, 
se de nós depender, nunca haverá tal procedi
inento.·Atrás de V. Ex' está justamente o Vice-Pre
sidente da Assembléia Nacional Constituinte, o 
Senador ""Maurõ "Benevides que estava presente 

_ -à reunião e dará o testemunho: fol assunto não 
-uatadõ; e, ao contrário, o que foi assentado foi 

que se seguiria, (fora problemas administrativos, 
de dias de sessão, se as há ou não sábados e 
domingos) a prossecução da pauta, segundo os 
títulos, parágrafos, capítulos, por ordem numé-
rica. - -

Ó 51-~ Mauro- BeneVJdes - Permite V, fr 
um ãparte, nobre Senador NeJson Carneiro? 

o O SR. NELSON CARI'!EIRO - Se o Presi
dente permitir. 

O SR. PRESIDENTE (Jutahy Magalhães) -
Senador Nelson Carneiro.- a iõflação do tempo 
de V. EX'" está maior do que a nossa inflaçã:o eco
nómica. Eu pediria ã. V. Ex' que encerrasse o seu 
pronunciamento, logo apóS-a explicaçãÚ,Iigeirís~ 
sima, do Senador Mauro Benevides. 

O Sr. Mauro Benevides- Serei o mais breve 
poss1vel. Apenas porque o nobre Líder Senador 
Virgílio Távora reportou-se_ à reunião, agora reali
zada~ entre a Mesa da Assembléia Nacional Cons
tituinte e ·as Uderanças partidárias. Confirmando 
a intervenção do nobre Colega da representação 
cearense, eu diria a V. EX que nenhwn Líder aflo
rou es!e assunto pertinente à invers_ão da pauta. 

_ E diria mais a V. Ex~ que tenho sido distinguido 
pelo Presidente Olyss_e_s Guimarães para apreciar 
proposições que objetlvavam modificar o Regi
mento, de autoria _dos nobres Deputados Homero 
Santos, César Cais Neto__ e Agassiz Almeida, todas 
essas proposiçõ_es pretendendo a inversão da 
pauta encontram~se em meu poder, sem que o 

., Presidente da Assembléia Nacional Constituinte 
tenha sequer definido uma pauta de. reunião da 
Mesa para que essas matérias fossem inc!Wdas. 
Portanto, é uma informaçio tranqüilimdora que 
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me permito oferecer a V, Ex1' secundando a inter- · 
venção do nobre Uder Senador Virgílio Távora 

O SR. NELSON CARI'!EIRO - Sr. Presi
dente, vou concluir respondendo aos dois apartes 
com que fui honra5io. Respe1l0 a posição dos 
presidencialistas que querem o presidencialismo, 
como desejei incluir no texto da Comissão de 
SistematizaÇão O parlamentarismo cOrreto, ínte
gro. 

O que sou contra é que se anuncie, e V. E# 
não participam desse vqz~rio, um presidencia
lismo mitigado, em ·que _a Cãmára pode derrubar 
wn Ministro de EstadO, mas_ se exige, para eSsa 
derrubada, 2/3 dos votos, o que é uma- ilusão, 
vamos iludir a nós e ao povo. E V.~. certamente, 
nãO participarão dessa ilusão, mais essa- ilUsão 
distribulda ao povo. 

Quanto à inversão, Sr. Presidente, quero, _aqui, 
felicitar-me. O êx-PreSidente dà Santos, m~u que
rido amigo Ulysses Guimarães, lembrou-se do 
tempo em que dirigia aquela entidade, mesmo 
antes __ de Pelé e Couti~ho, e sentiu (Jue não é 
possível começar o campeonato pelo fim, t_ém 
que começar pelO jogo Bota[ogo contra o Pais
sandu, o time do Senador Jarbas Passarinho._Se 
começarmos pelo fim, aí teríainos -que -aprovar 
o texto constitudo_r:tal ou por decurso de prazo 
ou por acordo de Uderança, o que seria, então, 
a suprema desmoralização deste Poder. 

Sr. Presidente, a minha esperança ê de que 
cada um de nós medite e peça inspiração a Deus, 
porque a hora agora é de religiosidade. Devemos 
todos andar de terço na mão. De terço não, Sr. 
Presidente, de Bíblia, porque a hora não é de 

·terço, a hora é de Bíblia. A Bíblia já está aberta 
na Mesa da Assembléia Nacional Constituinte. 
Muito em bre'le estará também na Mesa do Sena
do. Virão o Torá, ·o Al_coráo e- outtos livros para 

·a noSsa religiosidade. Vamos pedir a Deus, a todos 
os deuses, que nos inspirem, e que essa hora 
de religiosidade não seja aquela sonhada pelo 
Constituinte Roberto Cardoso Alves. Vamos so
nhar uma mais aha. Vamos dar, sem esperar rece
ber. 

Era ó que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito 
beml Pal'!las) 

D0C(f!o1ENTOA Q(JE SE REFERE ÓSR. 
SENADOR NELSON CAFIJYEIRO EM SEU 
PRONUNCIAMENTO. 

O UMJTE DE RUPTURA 

Jarl>as-
A nação está doente. Pululam as greves, 

em todos os setores de atividades, inclusive 
naquel~s consideradas essenciais, cuja para
lisação faz a sociedade sofrer. Nas universi
dades, prejudica-se o cwnprimento dos cur
rículos, atr~sam~se _os exames vestibulares, 
ora porque a greve é do magistério, ora por
que é dos fundonários. Nos transportes colt:
tivos, para-se uma cidade inteira, especial
mente aquelas servidas pelos metrôs. Não 
esG.apa, nem poderia escapar, o transporte 
aéreo. FreqUentemente, _ê o Correio que dei
?Cé! de trabalhar. Tudo isso significa o quanto 
sofrem todos pelo efeito perverso da inflação 
galopante, que segundo a Fundação Getúlio 
Vargas, chegou a 416% em 1987, absoluto 
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recorde nacional Agride-se o assalariado a 
todo instante com o aumento de preço dos 
bens de consumo-:-Até há bem pouco tempo, 
dizia-se que_ essa espiral de preços as_cen
dentes decorria da ameaça constante de no
vos choques heterodoxos, com a panacéia 
do congeJamento de preços e salários, quan
do se consegue na verdade é congelar os 
salários e permitir que os preços fiquem ao 
sabor do mercado negro, ou seja, dos ágios. 

Os pobres fazem milagres para sobreviver. 
A classe média aperta o cinturão, corta todas 
as despesas não essenciais, como por exem
plo o pagamento de mensalidades em esco
las particulares, _o que se toma dramático 
na medida em que a oferta pública de vagas 
escolares é insuficiente para a demanda e 
a qualidade do ensino deixa muito a desejar. 

Os aluguéis sobem astrOnàmlcamente, 
enquanto o déficit de habitações aumenta 
e chega à casa do milhão. Extinguiu-se o 
BNH e o resultado imediato foi a sua absor
ção pela Caixa Econômica Federal, obrigan
do pelo_ princípa da Jsonomia ao aumento 
dos vencimentos dos economiários,. abaixo 
que eles _estavam de seus congêneres do 
BNH. 

Oito mil toneladas de carne, importadas 
durante o sonho do Plano Cniiado, são inter
ditadas à venda, por forte suspeita de conta
minação radiativa, de O!emobyl. Assim co
mo o arroz comprado à Tailândia e apodre
cido nos armazéns, tudo é fato consumado. 
Ninguém é responsabilizado. Ninguém vai 
para a cadeia por esse crimonoso desper
dído. Ao- contrário, ainda há quem se reco
mende à Presidência da República, pelo "êxi
to" do Piano Cruzado._ 

Ministros de ontem, que recentemente dei
xaram o governo, saem fazendo as acusa
ções mais candentes ao próprio governo. 
Queixam-se de eminênciaS pardás, que te
riam atuação nefasta no Palácio do Planalto. 
O se_cretário-geral demissionário, da Seplan, 
diz que o ministro demitido era incompe
tente. L.evou um ano para descobrir isso e 
alguns meses mais para revelar o fato ... O 
ex-ministro Bresser, que em depoimento no 
Congresso dizia que o programa do PMDB 
só valia para os palanques e não para a suéf" 
conduta à frente da Pasta da Fazenda, regres
sa ao seio de Abraão, comparece a reunião 
do J?artldo e volta a defender o programa, 
com a aversão total ao FMI, o bode expiatório 
de que servem nossos nacionalistas epidér
micos, para aplicar a inflação e a recessão 
económica que, corno se sabe, proliferam 
mais exatamente quando rompemos com o 
FMI, e quando decretamos a moratória. 

No plano s_odal, as reivindicações não são 
mais apresentadas como o primeiro passo 
para negociações. Não. Coineça-se J>redsa
mente pelo último recurso: o do desafio. Abu~ 
sando do verbo exigir, exige-se isso e aquilo, 
imediatamente. Os garimpeirOs de Serra Pe
lada, dizendo-se cansados de esperar por 
providências no âmbito federal, fazem as 
suas exigências e Começam por obstruir o 
tráfego de uma estrada de ferro estratégica, 
para a exportação de minériO, e-de estrada 
de rodagem, que lhe corre paralela, interrom-

pendo o· movimento de ônibus, caminhões 
e automóveis, em abusiva punição; a quem 
nada tem com o fato em si. Para desobstruir 
a estrada, a força policial militar, em vez de 
·atuar em uma só frente, o faz em duas, encur
ralando na ponte os manifestantes. O saldo,. 
não se sabe ao ·certo. Dos efeitos do_ tiroteio, 
cuja iniciativa todos dizem não ter tomado, 
restam quatro mortos, segundo os números 
oficiaJs, enquanto outras versões chegam ao 
fantástico número acima de cem, levando 
à classificação de chacina. Atê aqui o país 

- -- --está sem informação definitiva e correta so
bre o triste episódio. Na verdade, os garim
-peiros não teriam decidido praticar a violên
cia inicial, obstruindo a ponte rod_oferroviária, 
se não tivessem tido, antes, por todo-o Brasil, 
exemplos bem-sucedidos de abusos seme
lhantes, que ficaram sem responsabilizaçã-o. 

Tomando-se público que o Presidente da 
República iria ser padrinho do casamento da 
filha de um amigo, no Rio, deputados ostensi
vamente organizaram uma pequena malta, 
maS agueiTida, para desacatar o presidente. 
Ausente este. da cerimônia, graças a um con
selho prudente de última hora, a turba voltou
se contra os -convidados, apedrejou os carros, 
notadam.ente o da noiva que se viu obrigada 
a mudar de condução e entrar pela porta 
lateraL da igreja. Tudo iss_o se passou sem 
que houvesse a menor reaçáo da política, 
que deveria·garantir a segurança de todo e 
qualquer cidadão, no-seu direito de ir e vir. 
Ao contrário, _os policiais pareciam assistir 
divertidos à barbárie. 

Em balístiCa, diz-se que os canhões têm 
_doisJimites: o de elasticidade, que suporta 
grandes pressões internas sem modificações 
estruturais, e o de ruptura, quando explodem 
não resistindo à pressão interna. Lembro-me 

---- desse princípio, quando leio que a Polícia 
Militar do Rio de Janeiro teve suas comuni

-ç_açóes pelo rádio prejudicadas por forte in
terferência, ao mesmo tempo que uma esta
ção clandestina irradiava, na mesrria freqüên
da, apelos para que os cabos e_os soldados 
entrassem em greve. Sem qu~rer ser alarmis
ta, acho que chegamos ao limite da ruptura. 
Tempo é de reler o filósofo: "Se queres uma 
obra duradoura e perene, põe, ao _lado da 
palavra liberdade, a palavra autoridade; a par 
do verbo mandar, o verbo obedecer; e_ em 
face de expressão utópica igualdade, o termo 
realístico _hierarquia". --

Jarbas Passarinho, 66, é senador da Repú
blica (PDS - PA) e presidente nacional do 
seu partido: foi Ministro do Trabalho (governo 
Costa e Silva), da Educação_ (governo Médici) 
e da Previdência Social (governo Figueiredo). 

O SR. PRESIDEI'ITE (Jutahy Magalhães) -
Concedo a palavra ao nobre Senador Carlos O!ia
relli. 

O SR. CARLOS CHIARELU (PFL - RS. 
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do 
orador.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Bastante surpreso, e até mesmo desvanecido, 
tomei conhecimento, ontem, de manifestações 
do Sr. Ministro da Fazenda, Dr. Mailson da Nóbre-

ga, que, citando-me nominalmente, fazia críticas 
com relação às ponderações que expusera quan
to ao processo de condução da negociação da 
dívida externa. S. Ex!', bastante exacerbado em 
termos verbais, face à sua reconhecida mode
ração, teve um arroubo de demagogia, dizendo 
que continuará orientando a negociação da dívida 
em nome dos interesses do povo e não para agra
dar a um Senador crítico. 

Creio. que S. Ex" nada mais faz do que cumprir 
com o seu dever, o de orientar a negodação da 
dJvida, no sentido de atender aos interes_ses_ da 
sociedade brasileira. 

Sr. Presidente, o que realmente me impressiona 
é que não me parece estar o Sr. Ministro da Fazen
da preparado, como homem público, para ouvir 
manifeStações criticas que sequer foram dirigidas 
a nível pessoal, na sua condição de Ministro. O 
que disse, e reitero foi que S. Ex!', no contato 
inicial que manteve com a Comissão_ da Dívida 
Externa do Senado, em caráter preliminar, mos
trou claramente a sua predisposição e a sua dire
triz, em nome do Governo, de conduzir o País 
a uma negociação imediata com o FMI, dizendo 
que este. seria um fato altamente_ benéfico, estimu
lante, e, mais do _que isto, argüido explicitamente, 
indispesável e recomendável como estratégia de 
política económica. 

A questão que coloquei, e continuo a colocar, 
é querer saber um pouco, -como Machado de 
Assis, quem mudou nessas circunstâncias, até 
porque era antevéspera de Natal. Não sei se mu
dou o Natal ou se mudamos nós. 

A verdade é que se disse contim.iadamente que 
se deveria negociar coin o FMf, da maneira com 
que se. busca, oferecendo-se unilateralmente o 
País a cumprir os seus requisitos, a sUa modela
gem, a sua linha diretriz. Até o disse o Sr. Ministro 
da Fazenda anteontem, e, mais do que Isso, que 
era da maior conveniência do Brasil submeter-se 
à_auditagem- não sou eU que o estou dizendo, 
é S. Ex" quem o _diz - do Fundó Morietário- Jiiter
naclonal e cumprir rigorosamente as medidas 
constantes do seu modelo ou da sua fórmula. 

Isto me pareceu motivador de que dissesse algo 
- que·se~iiTi:Põe: o Sr. Ministro da Fazenda nos veio 
- anunciar, c_omo novidade, como nova estratégia 

da negociação; um fato rigOroSamente antiQo. O 
inovador é o tradkional. A criatividade é a repe
tição do processo anterior. 

Se -O Sr. Ministro tem convicção de que faz 
algo que é justo, nã_p teria por. que reagir ante 
essa constatação de que S. Ex" repõe no processo 
a mecânica anteriormente adotada, e que lhe traz, 
coroo preocupação, o fato de que, com ela, che
gamos a _esta situaçãq em_ termos de_ valor da 
dívida externa e de dificuldades quase insupe
ráveis de poder,já não digo quitá-la, mas abatê-la 
da maneira que seria do interesse naci6r1al. 

Por isso, Sr. Presidente, lembrando a conversa 
que- tivemos oportunidade de ter com as autori
dades financeiras internacionais e até com o pró
prio Diretor-Geral do Fundo Monetário Interna
cional - e está aqui o ilustre Senador Virgflio 
Távora, Vice-Presidente da Comissão da Dívida 
Externa -, ouviinos do Sr. Michel Camdessus, 
em Nova Yorque, entre manifestações simpáticas, 
cordiais, diplomáticas, homem polido e político, 
muitos estímulos à ação negociadora brasileira, 
conceitos teóricos de que é preciso cresc_er, e 
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que o Fundo está desejoso de que os devedores 
cresçam para poder_pagar. 

Então, eu_ diria que, _lla teoria, __ na doutrina, no 
prOgrama, é ProváVel-que MonSieur Carndessus 
n~o seja idêntico ao seu antecessor, muito mais 
riQoroSo, numa poStura ortodoxa. Na ação prática, 
na mecânica real, nada mudou é a mesma estraté
gi~. O Fundo é essencialffiente um órgão de audi
tagem ou de auditoria dos grandes credores, até 
porque sabemos que a sua manutenção, a sua 
receita de 48%, como todos os organismos, ad
vêm dos Estados Unidos. O FMI responde por 
sua existênda a uma contribuição de 48.3%, 
reita pelos Estados Unidos. Conseqüentemente, 
ol que vemos é que o FMI será sempre o órgão 
d~ auditagem dos países e das instituições credo
r~s, 'o órgao que dirá sem pré aos devedores que 
primeiro têm de colocar, como prioridade insupe
rÁvel, reservas de recursos, tenham ou não te-
l"l'ham, façam ou não sacrifícios, reduzam ou não 
os seus investimentos, fique ou não odoso o seu 
Parque industrial para pagar os credores. E esta 
é a função que desempenha bem aquele que 
é o auditor. Se não o fizesse não sería de confiança 
dos credores. 
I Não há critica à instituiÇão. Ela tem uma bela 

Perfonnance neste particular, mas é a mesma 
Perf'ormance de sempre, é a razão de ser da sua 
existência. O que não estamos entendendo é por 
que, depois de certo tempo, depois do anúncio 
Ha moratória -e vi bem comd ela foi declarada, 
~ sei quais foram suas motivações, além da real, 
~e era a falta de recursos, Q seu estimulo doubi
'nário de buscar uma proposta de reforma nas 
relações intemacionafs financeiras, entre credores 
!e devedores -agora se_ caminhe tranqUilamente 
.'para inovar repetindo o passado. E diz-se que 
I isSo Seja motivo de exacerbação, incontinência 
'verbal e perturbação do Ministro, que se diz multo 
mais comprometido com o povc> do que com 
as criticas dos Senadores. O Ministro, na verdade, 
voto não tem, eleito não foi e mandato não exerce. 
Conseqüentemente, tem- coiOproinisSo é com o 
cargo de _confiança que está desempenhando. 

A ponderação que faço, Sr. Presidente, é que 
ficamos surpresos neSse_ proCesso, PorqUe, em 
setembro do ano passado. o então Ministro Bres
ser esteve na Comissão da Dívida Externa e expôs 
um programa com seis ou oito pontos, com o 
qual se comprometeu, que ia desde_ o pleito dos 
juros zero, ou da exigência de jt.iros inferiores ao 
mercado, à securítização, um teta máximo de va
lor de flutuação de juros do mercado financeiro, 
a garantia de que não haveria suspensão da mora
tória antes de se celebrar definitivamente o acordo 
global, de que não haveria pagamento antes do 
fim do acordo temporário. Estas coisas não acon~ 
teceram. 

Neste sentido, pela surpresa dCI. mudança, faço 
este registro. Sobretudo, Sr. Presidente, faço o 
registro porque não há nada mais diferente do 
que o discurso do Presidente José Samey, já não 
falo no discurso perante a ONU, não falo no cüs
curso de Sua Excelência em outras circunstân
cias, mas falo no discurso- do Presidente José 
Samey, se não me falha a memória, em novem
bro, na reunião dos oito Presidentes latino-ame
ricanos em Acapulco, quando Sua Excelência re
novou, retterou, coerentemente coni os seus pro
nWlciamentos anteriores, a posição do Governo 
brasileiro com relação à política a ser desenvolvida 
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na negociação da ·dividã externa. É' por isto que, 
citando relteiradas manifeStaçõês, sObretudo es_sa 
última manifestação do Presiden~e da Re.Pública, 
que me parece ser muito mais aUtoridade _do que 
o eventual Ministro, é com o discurso do Presiw 
dente que fko_argüindo até que ponto a postura 
do_ Ministro, sua adesão incondicional ao FMI, a 
sua descoberta da novidade que é passado e que 
é, na verdade, renovação do tradicional, o seu 
caminho para modelagem recessiva, tem condi~ 
ções de ser sustentada. Mais do que isto: reitero 
Ci_ cüreito de manifestação crítica do CongressO, 
sobretudo de uma Comi~ão que tem poderes 
para tanto. - - - j · 

D"eixo claro, Sr. _Presidente, que _a idéia da Co
mi_s_são é reunir~se nos próximos dias, a pedido 
do Relator, Senador Fernando Henrique Cardoso, 
que_ está preparando, exatamente, um informe 
preliminar, face a essa mutação do quadro que 
vem desde _-o processo anterior: a moratória, o 
Plano Bresser, o projeto que nos foi apresentado, 
o seu absoluto processo de margínalizaçã.o_,._a no~ 
va linha que está sendo apresentada, cujas conse
qüências não sabemos,_ sobretudo a diretriz do 
Presid~nte da República, que, em termos formais, 
em termos verbais _e em termos_ de pronuncia
mentos oficiais, continua, até hoje, sendo a mes
ma, com a qual parece_ não concordar o Ministro 
da Fazenda. 

- O Sr. Vlrgilfo Távora - Permite-me V. Ex" 
um-aparte? -

-Q Sr. Pompeu de Sousa - Permite-me V. 
Ex' um aparte? 

·o SR. CARLOS CHJARail .,- Ouço, pri
rri~iranlen_te, o aparte do nobre Senad.or Virgílio 
Távora e, em seguida, o do nobre Senador Pom
peu de Sousa. 

Ó Sr. Virgfilo Távora- Eminente Senador, 
acho que todos os conceitos que V. EJc' emite 
sobre a condução. da política, da renegociação 
da dívida precisam ser bem percutidos neste Se
nado, sessão secreta da Comf~são de Averigua~ 
ç:ãO da "Dívida Externa: comptõmetemo~nos a 
'gUardar o devido sigilo, mas V. Ex• deve estar 
bem lembrado de que, à época, desde a primefra 
vez que Bresser, ainda Ministro, nos apresentou 
aquele conjunto de providências, rapidamente 
enumeradas por V. EX' sem descer a detalhes, 
como eticamente o fez, desde aquele momento, 
desde a nossa ida à América, na volta, ao encontro 
tido com ele, sempre ficou em suspenso este 
problema: não tem este Governo condições políti
cas para enfrentar a opinião púbica em ida apres
sada ao FMI, após ter afirmado tantas vezes os 
deméritos que existem na ação do mesmo. E 
agora nos permitimos recordar a V. EX' a penúl
tima vez que tivemos o ensejo de o Titular da 
Pasta comparecer à presença da Comissão, quan
do, mas uma ve:?:, fizemos indagação dubidativa, 
e muito, de e_ssas_negociações estarem sendo 
diiíg'idas com ~ neceSsária firmeza, porque a con
versa do an~go Ministro com o então e atual Presi
dente dei Banco Çeotral não casava absolutamen
te._ V. Br,, nes_te momento, refuta a reaçáo do 
Sr. Ministro da Fazenda. Mas nós vamos mais 
longe; achaníos que, depois da apreciação do 
Relatório do Senador Fernando Henrique Cardo
so, que s_e_ fez absolutamente necessário -O 
Relatório preliminar -, tenhamos um encontro, 

uma pauta já com interrogatóricirminudosbmente 
· prep:atado de antemão a S. Ex~1 guardando o que 

, realmente está ac,ontecendo. 1Somos um Poder 
constituído e temos as prerrdgativas para de tal 
nos inteirarmos. Era· 6 'Que cthericimos dizer a V. 
EX'. - i 

O SR. CARLOS CH~ - _.,Jfadeço 
a V. Ex" o aparte a elucidaÇão tão- pertinente. V. 
EX' aborda um aspecto fundamental. Na verdade, 
hoje em dia, tudo é segredai mas o maior segredo 
que existe _é com relação ad congreSSO. Na verda~ 
de, sabemos p-ouco ou s~bemos muito, de ma~ 
neira muito confusa, o_ Qile talvez seja pior do 
que saber pouco de ma,heira clara, e esta é a 
situação que se agrava c6stumeiramente neSses 
cantatas, sobretudo no último. -

-A idéia é exatamente _esta que o Senador Vrrgílio 
Távora apreseritou, tel1T,I'os ulna reunião de pron
to, com o relatório preliminar do Senador Fernan
do Henrique Cardoso, porque é o Rela_tor-Geral 
da Comissão, buscando apresentar o quadro atual 
que estamos vivendo, o p-rocesso evolutivo e as 
nossas dúvidas e as nossas necessárias cobran
ças, para que possamos posicionarmos a nível 
de que responsabilidades temos; temos a respon
sabilidade _crftica, mas só podemos, informados, 
emitir um juízo de ,Valor em termos de sermos 
ou não solidários cOm a estratégia. ~. enfim, 
a diretriz que se está buscando e com a qual 
vai, de _certa forma: a Comissão seguir 6 seu tra-
balho. l . 

O $r. Po_r!-P_e~ de Sousa- Per111ite-me, V. 
EX" um aparte? : ~ 

· o sR~ êAR.Lb.s CHIARELLI -~; -Concec:lo 
o aparte a V. Ex:i', i~u'stre Senador Pomp~u de Sou~ 
sa. 

I 

O Sr. PompeU de Sousa - Hipotecando in
teira solidariedade aos comentários :que V. Ex' 
tão judiciosa e ~mpetentemente está fazendo 
sobre o assunto~~ quero assinalar, ape;nas a título 
de cOmentário, que a equipe econõri1ica que se 

:reinstalou no po?er, reinstalou taml:!ém os pro
cessos políticos e. doutrinários de ond~ eJa nasceu. 
Ela nasceu no seio da ditadura, onde os assuntos 
eram decididos. em gabinetes fechados, sem que 
a opinião pública tivesse conhecimento, sem que 
o Congresso Nacional tivesse o direito de conhe
cer o que s·e estava negociando em nome do 
Pais. Ao mesmo tempo_ em que se i'nstalava essa 
nOva e'qtilpe- qlie- começoa na Pa~ da Fazenda 
e se cOmpletOu na Pasta do Planejamento, foi 
instalada também neste País uma riova doutrina 
económica qtie talvez faça inveja .aos grandes 
mestres da EcÇnomia, a que se deu :título popula
rissimo e hacionalíssimo de "política do feijão 
com arroz". No entanto, pelo que estamos vendo, 
nobre Uder caries Chiarelli, o que se está que
rendo implantar, através dessas negociações, é 
uma política d~ hambúrguer com Cocif~Cola. 

O SR. CARLOS CHIARELU - Agradeço 
•a V. Ex~ o aparte. Apenas queria dizer, como co
mentário a reSpeito da manifestaçáo e opinião 
de V. Ex", Sen8.dor Pompeu de So!Jsa, que tive
mos, antes do advento da gestão Mailson da Nó
brega, tão rece_hte, do período do Ministro Bresser 
Pereira, para não ir longe, a apresentação, numa 
reunião secreta. solicitada antecipadamente que 
fosse secreta, $igilosa, com toda a ppmpa, a apre
sentãção do Conjunto de propostas e projetes. 

! I 
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aí sim, plenamente assumida a responsabilidade 
do Governo, que seria aquela estratégia brasil-eira: 
guardamos o segredo e guardamos o programa 
de memóiia. Só que depois o programa não foi 
cumprido: passamos a saber, por notícias cons
tantemente divulgadas lá de Nova Iorque, pela 
imprensa, que outra era a estratégia e que outros 
eram os resultados, no período ainda anterior. 
Portanto, apenas para complementar o processo 
de ... 

0- Sr. Jamll Haddad - Permite~me V. Ex' 
wn Parte? 

O SR. CARLOS CHIARELU - Com todo 
o prazer. 

O Sr. Jarnll Haddad- Nobre Senador Carlos 
Chiarem, V. & sabe que desde o início da minha 
participação na COlnfssão coloquei-me contra as 
ses_sões secretas que realizamos. Ouvi S. Ex' o 
Ministro Mailson da Nóbrega declarar, quando 
compareceu no primeiro encontro com os mem
bros-da Comissão, que havia necessidade de sigi
lo, para que as negociações internaciOnais pudes
sem chegar a bom termo. Na véspera, S. Ex!, 
através dos canais de televisão, declarou, tendo 
ao seu lado o Governador de São Paulo, Orestes 
Quércia, e elementos da Federação das fndústrias 
do Estado de São Paulo, que o Brasil deveria 
ir ao FM1, porque agora não era mais o "lobo 
mau"- porque a negociação de 1983, feita pelo 
Sr. Mailson da Nóbrega com o FMI, o próprio 
Ministro declara que foi extremamente negativa 
para o País - e S. Ex' ·aChava que o FMI era 
o "bonzinho" da história. Eu lhe fiZ a pergunta, 
argumentando em que S. Ext se baseava para 
essa mudança de comportamento do FMI. S. Ext 
disse que achava que agora o FMI tinha mudado, 
em razão do acordo que havia feito com o México. 
Eu lhe perguntei: Quanto tempo atrás? "Foi há 
um tempo relativamente curto", mas que não há 
como poder-se fazer uma análise de maior pro
fundidade desse fato. Quero solidarizar-me com 
V. Ex!, declarando apenas a minha estranheza 
com a declaração do Sr. Ministro da Fazenda. 
S. EX', inicialmente disse que baixaria a iriflação 
em janeiro. Hoje, já se tem a certeza de que a 
inflação estará no mínimo em 17%. O que é mais 
grave: S. Ex!' disse que procuraria estabilizar em 
15% a inflação. Seria o mesmo que ir ao médico 
e dizer: 'Vamos fazer um esforço nos sentido de 
manter o índice de mortalidade de cento e vinte 
e cinco crianças do nascimento aos dois anos 
de idade, para cada mil crianças que nascem". 
Sr. Presidente, nobre Senhor Sen"ador Carlos 
Chiarelli, essa colocação do Ministro Mailson da 
Nóbrega é de estarrecer, A satisfação de poder 
manter 15% de inflação mensal é a meta que 
S. EX', segundo suas palavras, pretende atingir. 
Agradeço e peço desculpas pelo meu alentado 
pronunciamento, mas é que eu tinha, na reaJida
de, de me expressar a respeito desse assunto. 

O SR. CARLOS CHIARELU - Agradeço 
pelo aparte e, mais do que isto, pelo depoimento 
do Senador Jamil Haddad, tanto quanto o ilustre 
Senador Virgmo Távora, qüe era niembro inte
grante da Comissão e- tem acompanhado todas 
essas gestões e todo esse traba1ho com as nuan
ces, muitas vezes bem esclarecedoras e que nos 
trouxeram a essa encruzilhada ou a esse mixe 
em que estamos agora exi~indo necessari~ent~ 

uma interpretação, um esdare_cimen~ e um qua
dro informativo_, até para informar ao__Senado e 
ao País. 

O Sr. Mansueto de Lavor- Permite V. EX' 
um aparte? 

O SR. CARLOS CHIARELLI- Com muito. 
prazer, nobre Senador Mansueto de Lavor. - -

O Sr. Mansueto de Lavor- Nobre Senador 
Ca:rlos Chiarelli, o perfil do Ministro Mailson da 
N6brega, quando assumiu a Pasta da Fazenda, 
era de alguém do ramo, um técnico perfeitamente 
entrosado com as funções, com a burocracia do 
Ministério, ·com os objetivos do Ministro da Faz:eil~ 

- -da. Tinha~se uma idéia de que ele iria - não 
como~-os anterioreS, falar déinais, cantar como 
a cigarra -, mas trabalhar em silêncio, como 
a formiga. Ocorre que, confirmando o que V. Ex
afirma no episódio da dívida externa, o Ministro 
já está falando demais. Portanto, já começa a ne
gar essa sua imagem, que foi colocada pela pro
paganda, pela versão no início. Ontem, por exem~ 
pio, vi S. Ex!' na televisão, ameaçando com um 
novo congelamento de preços. Haveria coisa pior, 
para um técnico, do que fazer isso? Antecipar 
um novo congelamento de preços? Dizendo -o 
seguinte: se os empresários não se comportarem 
bem, se não se contiverem em seus excessos 
haverá qualquer coisa como um Oovo congela
mento de preços, isto é: já dando um aviso a 
que os empresários e os fornecedores se prepa
rem. Vejo que, na realidade, o Ministro já começa 
a falar démais. Nesse sentido, não é apenas ·o 
epis6dio que V. EX" relata com toda a razão, mas 
é também em outros aspectos internos da Pasta, 
que já começa a qUerer antecipar resultados e 
medidas, cuja divulgação antecipada causarão 
mais danos do que a própria medida. Agradeço 
a V. Ex', e creio que essa política de "feijão com 
arroz" está-se tomando cada dia mais algo medíp
cre, negativo e sem condições_ de superar as tre
mendas dificuldades económico-financeiras do 
País. 

O SR. CARLOS CHIARELU - Agradeço 
a V. Ext o aparte. De certa forma também tenho 
notado, pela presença do novo Ministro nos ·ví
deos, pela sua constância perante a imprensa, 
que S. Ex• es_~ d~do entrevista demais para dizer 
que não vai dar entrevista; permanentemente o 
tema de que não há anúncios a fazer, não há 
entreyistas para dar, que pre_çlsa trabalhar em si
lên"cio, mas há um ruído enorme para dizer que 
vai trabalhar em silêncio porque, de certa forma, 
não sei se é um desajuste ou é um critério bastante 
incompativeJ entre a pa1avra e a ação. 

O Sr. Aluízio Bezerra- Permite V. EX' um 
aparte? 

O SR. PRESIDEI'ITE (Jutohy Magalhães) -
Eü gostaria que V. Ex• concedesse o aparte ao 
nobre Senador Aluízio Bezerra e depois concluísse 
o seu pronunciamento. 

O SR. CARLOS CHIARELLI -Concedo 
o aparte ao nobre Senador Aluízio Bezerra. 

Õ Sr. Aiulzfo Bezerra- Nobre Senador Car
los Otiari:!IJ~ como Membro da Comissão da Dívi
da Externa, não poderia deixar de aparteá-lo, pois 
suas considerações são extremamente oportu
nas. Nobre Senador, o problema da dívida externa 
levou a esta Casa a preocupação de Senadores 

e resultou na formação dessa referida ComisS_ão, 
caracterizando uma preocupação nacional, pois 
nenhum plano económicO nêSté P?íS POderá ter 
estabilidade e nenhum plano econômico "poderá 
ter êxito sem que tenhamos deftitidô beriú~ Que5-
tão da dívida externa. EntãO, ~há 'uiTia questaa es:. 
sencial para _q!Ja!qUer plapo _de d~~e"nv01vin1erito 
econômico ~o País. Corri :relaçãO à Posição dÕ 
Governo diante da pressão da opinião pública 
nacional, para definir o seu relacionamento a res
peito da dívida externa, nós a temos, desde o 
Ministro Dilson Funaro, quando propôs a mora
tória parcial, não como uma questão doutrinária, 
ideológica, ma_s com uma neceSsidade objetiva, 
pois o País não poderia realmente desembolsar 
mais nenhuma divisa para pagar o que _era exigido 
pelos credores internacionais. Logo se viu -.jus
tamente na gestão do ex-Ministro -Dilson Fuilaro 
- a pressão, e diria, até mesmo, -o terrorismo 
dos credores internacionais, porque a postura dos 
mesmos, que estão apoiados pelo Fundo Mone
tário Internacional, não é, absolutamente, a de 
ficarem se preocupando com o níveJ de desenvol
vimento dO País ou com o problema da miséria 
que aqui ocorre. Assim, resultaram muitas posi
ções de políticos,_ expressando essa Liderança, 
que não poderíamos pagar a dívida externa cOm 
o suor, o sangue, as lágrimas e a miséria do povo. 
brasileiro. Vimos,.também, corno os jom"aiS noti
ciaram o The New York nmes e outros diários 
norte-americanos- a felicidade e até o congraça
mento dos credores intemacionaJs com a saída 
do Sr. Dilson Funaro, ·parque era um·MJriiStro 
que estava levando para o Presidente da República 
uma posição firme nesse sentido. Depois, veio 
o "Plano Bresser", que, como disse muito bem 
V. &, disCutiu na ComissãO o q-tie deveria ser
discutido lá fora. Em seguida, o Sr. BreSSer Pereira 
cai e vem a posição do atual Ministro, Sr. Maiison 
da Nóbrega, justamente invertendo as posições 
dos do!s Ministros anteriores, com relação ao tra
tamento da dívida externa, trazendo mais um da
do, o de que se deveria tratar com sigilo a questão 
que se discutiria com-os credores de Nova Iorque. 
Ora, sabemos que a posição que vai ter força 
para tratar com os credores não é a sigilosa. Inge
nuidade tem limite! A posição que tem o respaldo 
do povo brasileiro é sobretudo de um Presidente 
da República eleito pelo voto direto e secreto do 
povo. A questão hoje a se defender, por um Minis
tro, é a de que estamos necessitando de eleição 
direta e o Presidente José Samey tem que rb:.o~ 
nhecer isso. Precisamos ter um Presidente eleito -
por eleição direta e que a questão da dívida exter
na seja apoiada pela maioria do povo brasileiro, 
aí sim, vamos saber se os credores respeitarão 
ou não a posição firme de nosso Ministro! Não 
adianta ter um Ministro se por trás dele não há 
um Governo apoiado firmemente pelo voto popu
lar, eleito diretamente pelo povo. Acho que essa 
questão técnica passa pela questão de fundo polí
tico, que é a eleição- -direta para Presidente da 
R_epública, onde a questão da dívida externa seria 
a questão espelhada, sustentada pela larga maio
ria do povo brasileiro e pela palavra ae um Ministro 
de um Governo eleito, para levar a questão que 
é essencial e a partir da qual nenhum plano de 
conõmico, nenhum programa económico terá 
êxito se não for devidamente equacionado. Agra
deço a V. EX' o_ensejo do aparte que faço a seu 
pronunciamento brilhante e oportuno. 
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O SR. CARLOS CHIARELLI -Sr. Presi
dente, agradeço a V. e~ o tempo que me concede 
e agradeço ao Senador Aluízio Bezerra, o aparte, 
membro que é da comissão da Dívida Externa. 

Apenas para concluir, reitero que a_ posiç!o da 
Comissão é a da não aceitação de qualquer tiiXJ 
de sigi1o na condução dessa negociação, particu
larmente com a comissão e com o Congresso. 
A continuidade desse trabalho de fiscalização e 
acompanhamento necessita um posidonamento, 
neste momento, à luz dos dados existentes das 
informações recolhidas - e da desinformação 
da opinião pública. 

Fmalmente, a nossa expectativa, Sr. Presidente, 
de que um cüspositivo constante do Projeto de 
Constituição estabeleça que qualquer acordo in
temadonaJ referente à negociação da dívida, para 
ser ava1iado, necessita a homologação do Con
gresso Nacional; que esse dispositivo, que essa 
proposta, que esse artigo seja rigorosamente ava
liado, por ser de natureza constitucional, por ser 
de importância para a sociedade brasileira, no 
hoje e no amanhã; que possamos manter esse 
dispositivo e fazê-lo realmente matéria viva no 
corpo da nova Carta Magna, porque isso, realmen
te, seria o melhor intrumento de defesa da socie
dade contra os.cilações de políticas conjunturais 
ou contra diretrizes unipessoals de momentâneos 
condutores da política económica do País. 

Era o que. tinha a dizer, -Sr. Preside-nte. (Muito 
bem! Palmas.) 

O SR. PRESIDENTE (Jutahy Magalhães) -
sobre a_ mesa, requerimento que será lido pelo 
Sr. Secretárió.:-

É lido o seguinte __ __ _ 
REQUERIMENTO N' 7, DE 1988 

Senhor Presidente_ 
O Mini~tério das Relações Exteriores encami

nhou ao Comitê Nobel Norueguês (Drammens
veins n9 19, OsJo 2), um abaixo-assinado subscrito 
por mais de vinte mil pessoas, indicando a Irmã 
Dulce, da congregação das [rmãs Missionárias 
da lmaculada Conceição, para o prémio Nobel 
da Paz, de 1988. 

O trabal~o de toda uma vida dedicada aos po
bres fez de lrmã Dulce, nascida Maria Rita Lopes 
Pontes, na cidade de Salvador, na Bahia, um sím
bolo inexceãwel de bondade e devotamento aos 
desafortunados. T ode Brasil conhece a excep
cional abnegação dessa frágil criatura, que é um 
ídolo de seu povo. Querendo justamente homena
geá-la foi que_os brasileiros se dirigiram ao comitê 
Norueguês, levantando a sua candidatura ao Pré
mio Nobel. Isto posto, requeiro a Vossa excelência 
que, ouvido o plenário, na forma prescrita pelo 
artigo 238, caput, do nosso Regimento Interno, 
apóie o Senado Federa] a indicação, manifestan
do-se por telegrama nesse sentido, ao Comitê 
Nobel Norueguês. 

Sala das Sessões, 26 de janeko de 19_88~ :
Senador Jarbas Passarinho. 

O SR- PRESIDENTE (Jutahy Magalhães) -
O presente requerimento não está previsto na Lei 
Interna. Portanto, é um caso omisso. No entanto, 
considerando a relevância da matéria, a Presi
dência, nos termos estabele<:idos no art. 52, item 
35 do Regimento, resolve, não havendo objeção 
do Plenário, colocá-lo em votação imediata pelo 
quorum de maioria simples, podendo encami
nhar a votação aos Srs. Senadores que desejarem. 
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O SR. JARBAS PASSARINHO - Peço a 
palavra para encaminhar, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Jutahy Magalhães) -
Concedo ã palavrã ao nobre Senador Jarbas Pas
sarinho, autor do requerimento. 

O Sit JÀRBÀS PASSARINHO (PDS C:..... PA. 
Para encarninh;;1r a votação sem reviSão do- ora
dor.)- Sr. Presidente e Srs._Sen-adores: 

Como informo no infcio do requerimento, o 
ftamaraty encaminhou ao Comitê Nobel Norue
guês a indicação da Irmã Dulce para o Prêmio 
Nobel da Paz. com mais de 20 ri1il assinaturas, 
pareceu-me que seria oportuno -- n6s que no 
Pais não ternos nenhum Prêmio Nobel conquis
tado - que o Senado da República fizesse o 
apoiamento dessa indicação. Trata-se de uma 
pessoa extraordinária, indiscutivelmente merece
dora de uma indicação dessa natureza. V. Ex" que 
preside a sessão hoje, que é baiano, conhece me~ 
lhor do que eu o que significa Irmã Dulce para 
a luta em favor dos pobres e _contra a discrimi
nação das pessoas. 

-,- E1a começou com um albergue; um jornaleiro 
se apresentou a ela desprovido de_todo e qualquer 
re_curso e ela teve a audácia de mandar arrombar 
a porta da chamada Ilha dos Ratos, urna porta 
de casas que não eram habitadas no momento. 
Mandou arrombar e colocou lá o primeiro, depois 
O- segundo, depois o terceiro, até que houve a 
reação, naturalrnente,_ern nome do direito da pro
priedade, e o Prefeito a impediu de prosseguir 
neste..campo, mas ela conseguiu um espaço para 
o primeiro-albergue. Nesse primeiro albergue, ela 
1ecebeu aquilo que a Bahia chama tanto de os 
"capitães de areia", que é o título de um dos 
grandes romanc_es_ de Jorge Amado, e transfor
mou essas crianças abandonadas em crianças 
assistidas. Hoje, figura o Centro Educacional de 
Santo Antônio e tais crianças só saem de lá depois 
que aprenderem uma profissão-._ A profissiona
lização se faz lá. 

Fez um hospital, que começou por um gali
-Qheiro. Ela não tinha mais onde pôr os seus doen
tes, eritão. pediu, à Madre Superioia do Converito 
que lhe permitisse acupar o galinheiro: Pôs para 
fora as galinhas. dividiu o galinheiro ao meio, uma 
parte para os homens e outra para as mulheres, 
e começou com 70 doentes. __ -

Essa obra ordinária que ela já vinha -fazendo 
também no círculo operário da Bahia, hojeL se 
transformou no maior hospital da Bahia e em 
um dos maiores do Brasil. São 800 leitos, Sr. 
Presidente e Srs. SenadOres! Um hospital cons
tnJí.d.Q_.$~Undo os modelos mais modernos e 
mantido de urna maneira admirável, por essa mu
lher que vive pedindo apoío e doação a·lõdos 

· os instantes. 
Ela· não apenas se dedicou aos menores aban

donados como também aos rnenor_es ~cepclo
nais. O antigO ãfbergue se transformou em _um 
hospital_ para todos os tipos: Q10n_golóides e defi
cientes de toda a natureza. Todos eles, naquele 
hospital a que me referi - hospital que é maior 

do que o Hospital das Clínicas da Universidade 
da Bahia - nada pagam pela assistência que 
recebem. Há ainda o pavilhão dos tuberculosos, 
antigo_albergue que se transformou num pavilhão 
de tuberculosos abandonados,_ um pavilhão geriá
trico~ 
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Lembro-me que aqui, nesta Casa, uma única 
vez que e_u o_uvi uma preocupação com a política 
do idoso foi exatamente a do nobre Senador Nel
son Carneiro.- E _lastimo que até hoje não tenha
mos no Brasil uma política para os idosos. Pois 
Irmã Dulce se preocupou também com isso. E 
jâ com 72 anos de idade, e numa vida ~ema
mente difícil, sob o ponto de vista de saúde pes~ 
soai, ela inaugurou ainda o pavilhão_ geriátrico, 
e colocou lá algumas dezenas de velhos. 

Como é_ que Vive Irmã Duke? Neste livro que 
é feito por urna das suas sobrinhas, ela diz: 

'1rmã Dulce procura saciar a fome de to
dos os que batem à sua porta. A fome do 
pão - a pobreza material - e a fome do 
amor - a pobreza espiritual. E ela própria, 
mal se_ alimenta. Por três vezes na semana 

-faZ jejum. NOS outros dias, Sem horário para 
fazer as refeições, come feito passarinho. 
Muitas vezes no almoço, -ela toma' apenas 
uma xí.cara de café com leite. I:: raro o dia 
em que pOdemos v~ la comendo no seu pra
tinho de sobremesa, uma porção de arroz, 
legumes ou "cabelinho de anjo". ,Câfne -e 
doce ela não come. E, muito menps, bebe 
refrigerantes. _ _ 1 

Quase não dorme. Quase náo respira. Sua 
capacidade respiratória é de 35 pOr cento. 
Dcii"me no riláxirilo quatio horas Por noite, 
sentada em urna espreguiçad~ira. ,Há mais 
de 1 7 anos não se deita em uma ci:ima. Ela 
diz que lhe falta ar quando deitada e, por 
isso, prefere passar as noites na ca~eira. 

Nestas poucas horas de descanso, ela tos
-sé muito, sendo preciso tomar oxiQênio du

rante a -madrugada." 

Esta niulher, que é um símbolo para nós, rece
beu de Dom Avelar Brandão estas palavras, n9 
seu julgamento: 

"A força de Irmã Dulc_e não se encontra 
em suas _obras materiais, tampouco nos ser
viços maravilhosos_ que presta aos desvali
dos, mas sobretudo, no conteúdo ,de espiri
tualidade que possui. É verdadeirafllente es
sa energia interior, que vem de DeUs, a expli
cação do milagre que se registra,' todos os 
dias, em nossa capital, tão cheia de belezas 
e de atrativos, mas tão sobrecar[egada de 
problemas e de dramas sociais." 

O Comitê-Nobel já concedeu o Prêrr).iO-dã Paz 
à Madre Teresa de Calcutá. Sem querer fazer com
parações, tenho a impressão de que ~ obra de 
Madre Teresa de Ca!Cutarião-élnãior qUe-a obra 
da Irmã Dulce, razão pela qual eu, muito prazero
sam_ente,_ Sr,. Presidente, f12 este re'f4erimento. 
E_como.se·trata de prazo que se está extinguindo 
n~ _ _próxirnas 48 horas, solicitei_ que p requeri
mento fosse, corno V. ex~ generOsamente o rece
beu, examinadC" e analizado pelo Plenário, de_ ma
neira a que o SeriadO, ri.o caso de concordância, 
pudesse telegrafar ao Comitê ainda de hoje para 
amanhã, de sorte a poder dar o apoiamento à 
iniciativa dos baianos, que devem merecer o 
maior respeito de todos os brasileiros. (Muito 
bem!) 

O Sr. Nelson Carneiro -Sr. Presidente, peço 
a palavra para encaminhar a votação. 
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O SR. PRESIDENTE (Jutahy Magalhães) -
Concedo a palavra ao nobre Senador Nelson Car
neiro, para encaminhar a votação. 

O SR. NELSON CARNEIRO (PMDB- RJ. 
Para encaminhar a votação. Sem revisão do ora
dor)- Sr: Presidente, Srs. Senadores: 

Não teria nada a aduzir_às palavras que acabam 
de ser proferidas pelo nobre Senador Jarbas Pas
sarinho. Conhed os dias iniciais da atividade da 
Irmã Dulce e acompanho a trajetória de sua vida 
dedicada__;:~o próximo. 

O Senador Jarbas P_assarinho, acredito, tradu
ziu o pensamento de todos __ nós, os que acampa
nhamos dia a dia o trabalho· daquela dedicada 
missionária. O que _s_eria apenas um aparte, por 
força regimental transforma-se num discurso, um 
discurso de solidariedade ~ iniciat_iva que deixa 
de _ser neste momento, acredito, isolada do ilustre 
Uder do PDS, o eminente Senador Jarbas Passa
rinho, para ser de todo o Senado da República, 
todo o Senado da República que, mais do que 
nunca, neste instante, representa o pensamento 
do povo brasileiro. _ ___ , __ 

Era o- que eU tinha a dizer, Sr. Presidente 

O Sr. Marcondes Gadelha- Sr. Presidente, 
peço a palavra. 

O SR. PRESIDENTE (Jutohy Magalhães) -
Concedo a palavra ao nobre Senador Marcondes 
Gadelha. 

O SR. MARCONDES GADELHA (PFL -
PS. Para encaminhar a votação. Sem revisão do 
orador.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

O PFL. também, apóia a inlci_ativa do emir:iente 
Senador Jarbas Passarinho. Não há dúvida de 
que a raiz da discórdia sociaC que ê- o oPoStó 
da paz, está na injustiça, na desigualdade, na falta 
de perspectiva da grande maioria de margina
lizados, face à opulência de alguns. 

O trabalho, a ação da Irmã Dulce _é u111a forma 
de mostrar que as atitudes no sentido de diminuir 
essas igualdades, as atitudes em favor da promo
ção humana e social não são _responsabilidades 
apenas dos Governos. O trabalho dª_lrmã Dulce 
tem um valor didático, uma espécie de prope~ 
dêutica da solidariedade, uma forma de_mostrar 
que toda a sociedade tem_ que _ _se engajar nesta 
ação que há de ser coletiva para melhorar as 
condições de vida e dar validade_ao trabalho hu
mano. No momento em que esta "Santa" de nos
sos dias se dedica aos_ cuid~d_os de criar um abri
go, uma creche, um hospital, uma escola, está, 
de alguma forma, induzindo a socied~de para ver 
esse valor fundamental da so]!dªrleçlade humana, 
que não pode ser confundida apenas com carida
de, mas como um ato de dar educação; dar abrigo 
e, por isso, autoconfiança ao indMduo; dar um 
trabalho, dar uma perspectiva de vida. QUero crer _ 
que são formas ativas de trabalhar e_m favor da 
paz, diminuindo a dzânia social, diminuindo essas 
desigualdades, diminuindo, enfim, o -desamor, 
que é a fonte de toda iniqüidade. 

Assim, Sr. Presidente, por reconhecer o alcance 
do trabalho da Irmã Dulce, por reconhecer a im
portância do universo onde trab_alha, que é este 
País - com uma população tão vasta que tem 
capacidade de apresentar alguma exemplaridade 
pelas suas mazelas a nível internaciOnal - por 
este motivo, também, consignamos elevada 
transcendência à proposta do senador Jarbas 

Passarinho e apCliámos-deddidamente esta inicia-
tiva. --- - - -- ·· -- · 

Sr. Presidente, era o que tfnhamos a dizer. (Mui~ 
to bem!) 

O SR. PRESlDENTE (Jutahy Magalhães) -
Em votação o requerimento. 

OsSrs-. Senadores que o aprovam queiram per
manecer Sentados. (Pausa.) 

Aprovado. 
A Presidência fará cumprir, de imediato, a deli

beração do Plenáriõ. 

O SR. PRESIDENTE (Jutohy Magalhâesi -
_ ESgotado o tempo destinado ao Expediente, pas

sa-se à 

ORDEM DO DIA 

Item 1: 

MEinsagem n" 17, de 1988 (nQ 11/88, ria 
Ohgem), relativa à proposta para que seja 
autorizada a Prefeitura fv\unicipal de Caça
pava do Sul (RS,--a-c::Oiitfatãr operação de 
Crédito nO vctlor cõr:repondente, em cruzados, 
a 3.~9,02 Obrigações do Tesouro Nacional 

_- OTN, (Dependendo de parecer.) 

Nos tennos do art. 69 da Resolução no 1, de 
1987, a Presidência designa o eminente Senador 
ea·rlos Chiarelli"para emitir parecer sobre a Mensa
gem, oferecendo o respectivo projeto de resO
lução. 

O SR. CARLOS CH~ (PFL-RS. para 
emiti( parecer.)-_ Sr. Presidente, Srs. Seilãdores: 

Etn-Jennqs -do espírito que, neste momento, 
pauta a linha desta sessão, que acaba de aprovar 
a indicação de Irmã Dulce, talvez ã pron10tora 
por excelência do trabalho de atendimento ao 
menor, para o Prêmio Nobel da Paz, nada mais 
jUstO do que aprovar essa solicitação-de wna Pre
fe~tura qUe qUer recursos çontratados para im-

-pfantar creches. -
-- É o seguinte o parecer: 

Com Mensagem nG 17, de 1988, o Senhor Presi
dente da República submete à deliberação do Se
nado Federal a autortz_aç.ao para que a Prefeitura 
MuniciPal de CaçapaVa do Sul/RS cc;mtrate, junto 
à_Caixa Econômica Federai, esta na qualidãde 
de gestora do Fundo de Apoio- ao Desenvolvi
mento Soc~l- FAS, a seguinte operação de cré
dito: 
1. Proponente 

1.1 Denominação :Municípi_o de C!'lçapava do 
Sul!RS 

1.2 Localização (sede) :Rua 15 de novembro, 
438-:- Cas:apava do SuV RS . ·~ 

2. FlnaÕ.claniento 
2.1 Valor :equivalente, em cl-uzados, a -até 

3J';8g.02 OTN. ~ ~ -
22 -Objetivo: Implantaçã-o -de creches. 
23 Prazo :Carência: até 03 -(três) anos. Amoti-

- ___ zação: 12 (doze) anos. 
2.4 Encargos :Juros de 3% ao ano, cobrados 

trimestralmente, sendo o saldo 
devedor reajustado de acordo 
com o índ_ice de variação das 
OTN. 

- 2.5 COnaições de Liberação : financiainento 
- será liberado em 
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parcelas, de acordo 
Corri crOnogtania ã 
-ser apresentado. 

2.6 Gar8ntia :VincUlação de parcelas do Impos
to s-obre Circulação de Mercadorias 
-!CM. 

2. 7 Dispositivo legal: Lei Municipal n~ 008, de 
09.09.86. 

Nos aspectos econômicos e finan-cerro~ a ope
ração enquadra-se nas_ n-omlas op_e~aciona~~ do 
FAS. ~ 

No mérito. o pleito enqua:dra,:,se em casos aná-"' 
Jogos que têm merecido a aprovação da Casa, 
tendo em vista a alta relevância social do Projeto. 

Nos termos da Resoluçãd_~ 1 .• de 1987,.ciue 
estabelece normas de elaboraçãO legislativa: do 
Sena_d_o_FeQe.(al durante o período de fuil.ciona· 
mento da Assembléia Nacional Constituinte, opi
namos favoravelmente, sob os aspectos econômi
cO:-finanCeir::Q e Iegal da matéria. 

Assim sendo, conCluímos pelo acolhimento_d;:l 
mensagem, nos termos do s~uinte.: 

PROJETO DE RESOLUÇÃO 
N• 28. DE 1988 

AUtoriZa a PrêfeitUFã .Mllrlicljicit dê -Ca
çapava do Sul/RS a contratar operação 
de_ crédito no valor correspondente, em· 
cruzados, a 3.689, 02 OTN. 

O Senado Feder~ resolve: __ ·- . 
:Art. 1 ~ É a Prefeitura Municipal de Caçapava 

do Sul/RS, nos-ter-mos do artigo 2~ da Resolução 
n" 93!76, alterado pela Resolução n~ 140/~, am
bas do Senado Federal, autorizada a contratar 
operação de crédito no valor corresp-ondente, em 
cru~dos, a 3~689,02 OTN, junto à Caixa -Econô
mica Federal, esta na qualidade dé geStãl'ã do 
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social
F AS, destinada à implantação de creches. 

Arl 29 _Esta resolução entra em vigor na dãta 
de ~a publicação. 

E o parecer, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Jutahy Magalhães.) -
Passa-se ,à_disqJssão do projeto, em tuffio úriico, 
(Pausa.) · · 

Não haVendo quem Peça a palavra, encerro 
a· discuSSãO. 

Encerrada a discUssão, a vOtaÇãO dã ~atéria 
dar-se-á na sessão seguinte, nos termos- reglmenc 
tais. - -

O SR. PRESIDENTE (JutahY~~Magalhães) -. 
Item2: 

Mensagem no 23, de 1988 (n~ 17 /SB, na 
origem); relativa à proposta para que se seja 
autorizada a Prefeitura Municipal de [taberaí, 

--Estãáo-ae-GoíáS, --ã contratar operação-de 
crédito no valor corresporidente, em ·cruaza

" dos, a 13.650,42 Obrigações do T escuro Na
cional-:- OTN._ (Dependendo de parecer.) 

Nos te!)J1os do art. 69 da Resolução no 1, de 
1988, a Presidência designa .0 ernin~nte Senador 
Wilson Ma_rtins para emitir parecer__sobre a Mensa- . 
gem, com o respectivo projeto de resolução. 

·-o SR.-WILSON MARTINS (PMDB- MS. 
Para emitir parecer.)- Sr. Presidente, Srs. 5_ena-
dores: -

Com a Mensagem n~ 23, de 1988, o- Senhor 
Presidente da RepúbliCa submete à deliberação 
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do Senado Federal a autorização para que aPre
feitura Municipal de Itaberaí- GO, contrate, junto 
à Caixa Económica Federal, esta na qualidade 
de gestora do Fundo de Apoio ao p~senvolvi
mento Social - F AS, á seguinte operação de 
crédíto: 
1. Proponente 

1.1 Denominação: Município de Jtaberní/GO. 
12 Localização (sede): Praça Balduino da~ Silva 

Caldas, sin• 76660 -ltaberai/GO. ~ o ~ 
2. Financiamento 

2.1 Valor~ equivalente, em _cruza_4os, -a até 
13.650.42 OTN. . . . 

2.2 Objetivo: Construção de unidades escolares 
de ]9 grau. _ .. 

23 Prazo: Carência; até 2 (dois) anos. Amo~-
zaçã.o: 12 (doze) anos. _ _ __ _ 

2.4 Encargos: juro~ de 1% ao ano, cobrados 
trimestralmente, s_endo o saldo devedor reajus
tado em 100% do índice de variação das OTN. 

2.5 Condições de Uberação: o financicimento 
será liberado em parcelas, de acordo com crono
grama a se!_ apresentado. 

2.6 CõndiÇOes de Amortização: o saldo devedor 
será amortizado em 48 (quarenta e oito) presta
ções trimestrais e suces~iva~._- çalc~adas pelo Sis
tema SAC, vencíveis i1o último dia de cada trimes
tre ciVIl, prevendo-se os seguintes dispêndios 
anuais: 

1986- Çz$ 40387,00 
1987- Cz$ 74.544,48 
1988- Çz$ 127.074,01 
1989- Cz$ 174.944.52 
1990- Cz$ 16&732,48 
1991- Çz$ 162.520,44 
1992- Cz$ 156.308,40 
1993- Çz$ 150.096,36 
1994- Cz$ 143.984,32 
1995- Çz$ 137.672,28 
1996- Çz$ 131.460,23 

'1997 -Cz$ 125248,19 
1998 - Çz$ 119.036,15 
1999- ez$ n2.824,n 
2000 - Çz$ 54.082,54 
2.7 Garantias: VincUlação das quotas do Fundo 

de Participação dos Municípios ...:.._ FPM. 
Dispositivos Legais: Lei n9 322, de 5-l 0-84. 
Nos aspectos econbmicos e financeiros, a ope

ração enquadra-se M!?_r;_tonna~_ ~peraclonais do 
FAS. . ~ 

No mérito, o pleito _enquadra-se em casos aná
logos que têm merecido a aprovação da Casa, 
tendo em Wsta a alta relevância social do Projeto. 

Nos termos da Resolução n9 1, de 1987, que 
estabelece normas de elaboração legislativa do 
Senado Federal qurante o periodo de funciona
mento da Assembléia Nacional Constituinte, opi
namos favoravelmente, sob os aspectos económi
co-financeiro e legal da matéria. 

Assim sendo, _concluímos pelo acolhimento da 
Mensagem, nos termos do seguinte: 

PROJETO DE RESOLUÇÃO 
N• 29, DE 1988 

Autoriza a Perfeltura Murúclpal de lta· 
beraí-GO a contratar operação de cré
dito no valor correspondente, em cruza
dos, a 13.650.42 OTN. 

O Senado Federal resolve: 
Art. 1 ç É a Prefeitura Municipal de ltaberaí -

GO. nos teniios do artigo 2o da Resolução n9 
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93n6. alterado pela Resolução n<;t 140/~5, ambas 
___ do Si;!na_do Federal,-autorizada a contratar opera

ção de crédito no valor _correspondente, em cruza~ 
dos, a 13.650,42 OTN;]Unio à Caixa Eçonômica 

-·-·Federal, esta na qu"alidade de gestora do Fundo 
de Apoio ao Desenvolvimento Social - f AS, des
tinada à .construção de un~dades escolares d~ I ç 

grau.-
Art.~ 2o Esta resolução entra em vigor na data 

de sua publicação. . 
_É o parecer, Sr. Presidente: 

O SR. PRESIDENTE (Jutahy Magalhães) -
Em discussão o projeto, em turno único. -(Pausa.) 

Não havendo quem peça a ·palavra, encerro 
a discussão. 

Encefra&r a-discussãO; a votação dar-se-á na 
SesSãO seguinte, nos termos regimentais. 

Ô SR. PRESIDENTE (Jutahy Magalhães) -
Item 3: 

Mensagem no 24, de 1988 (no 18/88, na 
origem), relativa à proposta para que seja 

--autorizada a Prefeitura Municipal da ltapu~ 
ranga, Estado de Goiás, a contratar operação 
de crédito no valor correspondente, em cru
zados, a 48~000 _Obrigações do Tesouro Na
cional- OTN. (Dependendo de parecer.)· 

~Nos termos do art. 69 da Resolução n9 1, de 
1987, a Presidência designa o eminente Senador 
Wilson Martins para emitir parecer sobre a Men$a· 
-~em cOm 6 _resPectivo projeto d~ resolução. 

O SR. WILSON MARTINS (PMDB - MS. 
Para .emitir parecer.)- Sr. Presidente, Srs. Sena
,dores. 
~-Com a Mensagem n9 24, de 1988, o Senhor 
Pte:>Jdente da República submete_ à deliberação 

.~-do_Senado FederaJ a autorização para que_ a Pre
_Je.itura Municipal de ftapuranga- GO contrate, 
junto à Caixa Econàmica Federal, esta na quali
.dade de gestora do Fundo de Apoio ao Des_envol

-vimento Social - FAS, a seguinte operaçã-o de 
crédito: 

J.Proponente 

1.1 Denominação: Munkfpio de Jtã.purâÓga!GO 
1.2 LoCâtização (sede): Praça Castel~_Branco, 

~ 900, 76.650; ftapuranga/GO. ~~ ~ 

.. 2. A~ciamenlo. 
2.1 Valor: equivalente, em cruzado~. a até 

48.000~00 OTN. . . ~ ~ 

2.ZDbjetivo: Implantação de meios-fios, sarje
tas, galerias pluviais_e aquisição de equipamentos 
para coleta de lixo. 

2.3 Pra?:o: C._arên_cia: até.03 (!rês) anos. Amorti-
zação: 10 (dez) anos. __ 

2.4 EncarQoS: JuroS de 1% ao ano, cobrados 
trimestralmente,_ sendo o saldo devedor reajus
tado de acordo com o índice de variação das 
OTN. 

2.5 CQndiçõ~ de Liberação: O fmanciamento 
serâ libei'ado em parcelas, de acordo _com o cro

- nograma a ser apresentado. 
2.6 Gàrahtla: vinculação de quotas do Fundo 

de Participação dos Municípios-FPM. 
2. 7 Dispositivos Legais: Lei Municipal nç 595/86, 

de 12 de maio de 1986. -
Nos aspectos econômico-fin~ceiros, a opera~ 

ção enquadra-se_ nas normas operacionais do FA$. ~~ ~ 

Janeiro de 1988 

No mérito, o pleito _enquadra-s_e em casos aná
logos que têm merecido a aprovação da Casa, 
tendo em vista a alta relevância soda! do Projeto. 

Nos termos_ da Resolução n9 1, de 1987, que 
estabelece normas de elaboração legislativa do 
Senado Federal durante o período de funciona
mento da Assembléia Nacional Constituinte, opi
namos favoravelmente, sob os aspectos econômi
co-financeiro e legal da matéria. 

Assim sendo, concluímos pelo acolhimento da 
Mensagem, nos termos do seguinte; 

~ PROJETO DE RESOLUÇÃO 
N• 30, DE 19!f8 ~ ~. 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Ita
-puranga- GO, a contratar operação de 
crédito no valor correspondente, em cru
-zados, a 48.000,00 OTN. 

O.Sénado Federal fesolve: 
-- Art. J? É a Prefeitura Municipal deJtapuranga 

- G~ nos termos dó artigo 29 d_a Resoiu~o 
n? 93n6, alterado pela Resoh.iÇáo n9 140/1?5, am
bas do Senado Federal, autorizada a contratar 
operação de crédito no valor correspondente, em_ 
cruzados, a 48j)_OQ,OO OTN, junto à Caixa Econó
mica Federal, esta na qualidade de gestora do 
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social -
FAS, deStinada à implantação de meios~fios, sar
jetas, galerias pluviais-e aqUisição de equipamen
tos para coleta de lixo. 

Art. _ 2°- Esta Resolução entra em vigor na data 
de sua publicação. 

Era o parecer. Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Jutahy Magalhães) -
Em- discussão do projeto, em tUrno único. (Pau
sa.) 

Não havendo quem peça a palavra, encerro 
a discussão. 

Encerrada a discussão, a votaÇão dar-se-á na 
sessão seguinte, nos termos regimentais. 

O SR. PRESI!>t:NTE (Jutahy Magalhães) -
ltem4: 

Mensagem no 25, de 1988 (n? 19/88, ria 
- origerri); relativa à proposta para que seja 

autorizada a Pref!'!itura Municipal de Janduís, 
Estado do Rio Grande-do Norte, _a _contratar 
operaç:ãóâe créditO no v.iilOr -cofresponderlte, 
em cruzados, a 8.424,51 Obrigações do Te
souro Nacional - OTN. (Dependendo de 
parecer.) -

Nos ter~os do art. 6? da Resolução n? l, de 
1987, designo o nobre Senador Cid S~b6.ia d~ 
Carvalho para proferir o parecer sobre a ~ensa
gel_'!1, corrú:)- resp-ectivo projeto de resolução. 

O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO 
{PMDB- CE. Para emitir párecer.) --Sr~ Presi
dente, Srs, Senadores: 

Com a Mensagem n~ 25, de.1988, o Senhor 
Presidente da República submete à deliberação 
do_Senado Federal a autorização para que aPre
feitura Municipal daJanduis- RN, contrate, junto 
à Caixa Económica Federal, esta na qualidade 
de gestora do Fundo de Apoio ao Desenvolvi
mento Social - FAS, a seguinte operação de 
crédito: 
1. Proponente 

1.1 Denominação: Município de Janduis/RN 
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~2 Localização (sede): -Rua Santa Terezinha, 
J1'? 21, Janduis-RN 
2. ;Financiamento 

~.I Valor: equivalente, em cruzados, a até 
8.424,51 OTN. 

22 Objetivo: Aquisição de equipamentos para 
a Casa de Saúde "Mãe Chaquinha".-

23 Prazo: Carência: até 1 (um) ano. 
Amortização: 4 (quatro) anos. 
2A ·Encargos: Juros de 1% ao ano, cobrados 
trimestralmente, sendo o saldo devedor reajus-
tado de acordo com o Jndlce de variação das 
0\fi. 

25 Condições de Uberação: O financiamento 
sefá liberado em par<:elas, de acordo com o cro
noSrarna a ser apresentado. 

2.6- Garantia: Vinculação de quotas do Fundo 
de' Participação dos Municípios-FPM. 

2.7 Dispositivos Legais: Lei Municipal n' 82/86, 
17[dejunho de 1986. . ..... 

f'!os aspectos econômicos-financeiros, a opera
çã~ enquadra-se nas normas operaciOnais do 
FAS. 

No mérito, o pleito enquadra-se _em casos aná
logos que têm merecido a aprovação da Casa, 
tendo em vista a alta relevância social do Projeto. 

,Nos termos da Resolução n9 1. de 1987, que 
estabelece normas de elaboração legislativa do 
Senado Federai durante o período de funcfona
~nto da Assembléia Na_cional Constituinte, opi
m!mos favoravelmente, sob os aspectos econômi-
co/financeiro e legal da matéria. . 

1Assim sendo, concluímos pelo acolhimento da 
Mensagem, nos termos. do seguinte:. 

PRQJETO DE RESOLUÇÃO 
N• 31, DE 19BB 

Autoriza a Prefeitura Municipal de 
Janduls - RN a contratar operação de 
crédito no valor con"eSpondente, em cru
zados, a 8.424,51 011'1. 

O Senado Federal resolve: 
Art. 19 É a Prefeitura Municipal de Janduis 

- RN, nos termos- do artigo 29 da Resolução 
n"' 93/76, alterado pela Resolução Il" 140/85, am
bas do Senado Federal, autorizada a contratar 
operação de crédito no valor correspondente, em 
cruzados, a 8.424,81 OTN, junto à Caixa Econô
mica Federal, esta na qualidade de gestora do 
Fundo de Apoio ao DesenvõJvimento Social -
FAS, destinada à aquisição de equipamentos para 
a Casa de Saúde "Mãe Chaquinha". 

Art. 29 Esta Resolução entra em vigor na data 
de sua publicação. 
~ o parecer, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDEI'ITE (Jutahy Magalhães) -
Em discussão o projeto, em turno único. (Pausa.) 

Não havendo quem peça a palavra, encerro 
a discussão: -

Encerrada a discussão, a votação· da matéria 
dar-se-á na sessão seguinte, nos termo? regimen
tais. 

O SR. PRESIDENTE (Jutahy Màgalhães) -· 
Item 5: 

Mensagem n9 28, de 1988 (IÍ."' 21/8"8, na 
origem), relativa à proposta pàra que seja 
autorizada a Prefeitura Municipal de Monteiro, 
Estado da Parafba, a contratar operação de 
crédito no valor correspondente, em cruza~ 
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doS, ã. 80.000,00 Obr!Qações do Tesouro Na
cional- OTN. (Dependendo de parecer.) 

Nos termos do art. 69 da Resolução n9 1, de 
1987, designo o nobre Senador Marcondes_Gade
lha para proferir parecer sobre a Mensagem, ofe
rec~endo o resp_e~vo projeto de resolução. 

O SR. MAACONDES GADELHA (PFL -
PS. Para emitir parecer.) - Sr. Presidente, Srs. 
Seriadores: 

Com a .Mensagem n9 28, de 1988, o Senhor 
Presidente da República submete à delberação 
cfo_ Senado Federal proposta no sentido de que 
a Prefeitura Municipal tle Monteiro (PB) seja auto
rizada a contratar junto ao Banco do __ Nordeste 
do Brasil SA, este na qualidade de agente finan
,ceiro .da Caixa EconômJca Federal, a seguinte 
operação de crédito: 

C~~teristlcas da Operação: 

A-Valor: Cz$ 20.124.800,00 (correspondente 
a 80.000 OTN de C<$251,56, em rnaio/87; 
--8-Prazos: 

1- de carência: até 15 meses, 
2 ....,. de amortização: 216 mes_es, 
C...,... _Encargos: 
1 -juros: 3,5% a.a., 
2~ dei credere: 1;0% a.a; 
D - Garantia: quotas do Fundo de Partici

pação dos MuniCíPios (FPM); 
E -:- DestinaÇão dos recursos: execução de 

projetes de infra-estrutura. .. melhorias urbanas e 
equipamentos comunitários diversos. 

Segundo o pare<;er apresentado- Pelo Banco 
do Nordeste do Brasil S.A., a operação sob exaine 
é_ viável técnica, económica e financeiramente. 
~ -~ixa Eco.nóf"!lic·a Federai manifestou-se favora
velmente em relação ao pedido. A Secretaria do 
TesOuro Naciorial do Ministério da fazenda infor
mou nada ter a opor quanto à realização da opera
ção em pauta. 

No médto, o pleito enquadra-se em casos aná
logos que têm merecido a aprovação da Casa, 
tendo _em vista a relevàn!ca social do projeto. 
· · Nos termos da Resolução n? 1, de 1988, que 

estabelece normas de elaboração legislativa do 
Senád-o Federal durante o período de funciona
mento da Assembléia Nadonal Constituinte, opi
namos favoravelrneQte, sob os aspectos econômi
co-financetrO e legal da matéria. 

Assim sendo, concluímos pelo acolhimento da 
Mensagem, nos termos do .segu1nte:-

PRQJETO DE RESOLtlÇÃO 
·· N• ,'!2, DE 1988 

-Autoriza a Prefeitura Municipal de 
Monteiro (PB) a contratar operação de 
crédito no valor de Cz$ 20.124.800,00 
(vinte mi1hões, cento e vinte e quatro 
mU e oitocentos cruzados). 

O se-nãao -FéderaJ resolve: 
Art. 19 É a_Prefeitura Municipal de Monteiro 

(PB), nos termos do artigo 29 da Resolução n9 
93!76, alterado pela Resolução n" 140/85, ambas 
do SenadO Federal, autorizada a contratar opera
ção de crédito no valor de C;$ 20.124.800,00 
(vinte iT1ühões: cento e Vinte e quatro mil e oito
centos cruzados), correspOndente a 80.000 OTf'i 
de C):$--:-251,56, em maio/87, junto ao Banco do 
Nordeste do Brasil SA~ este na qualidade de 
agente financeiro da Caixa EconôrTlica Federal 

(sucessora do extinto BNH, p-or força do Decre
to-Lei n9 2.291, de 21-11-86), destinada -à execu
ção de projetas de infra-estrutura, melhorias urba
nas e equipamentos comunitários diversos no 
municipio, 

Art. 2" Esta resolução entra em vigor na dare. 
de sua publicação: -

É o_ parecer, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDEI'ITE (Jutahy Magalhães)
Em discussão o projeto, em-tuino único. (Pausa.} 

Não havendo quem peça a palavra, encerro 
a discussão. 

A votação da matéria dar-se-á na sessão se
guinte, de acordo e,_om o Regimento Interno. 

O SR. PRESIDEI'ITE (Jutahy Magalhães) -
item 6: 

Mensagem n? 29, de 1988 (n9 20/88, na 
origem), relativa à proposta para que seja 

_ -~utorizada a Pr~feitura Mun!~_!,pal de Mocpca, 
. Estado de Sáo Paulo, a contratar operação 
de crédito no_ valor correspondente, em cru
zados,_ a 21.146,62 ObrigaÇões do TeSouro 
Nacional- OTN. (Dependendo de Parecer.) 

Nos termos do art. 6° da Resolução n9 1, de 
1987, designo o nobre Senador .Pompeu de Sou
sa para proferir parecer sobre a Mensagem, ofere
cendo o respectivo projeto de resolução. 

O SR. POMPEU OE SOUSA (PMDB- DF. 
Para proferir pªrecer) -Sr. Presjdente, Srs. Sena-
dqres: . _ ·-

Com a Mensagem n9 29, de 1988, o Senhor 
Presidente da República submete à deliberação 
dg Senado Federai a autorização para qUe a Pre
feitura Municipal de Mo coca- SP contrate, junto 
à' Caixa Económica Federal, esta na qualidade 
de gestora do Fundo de Apoio ao_ DesenvoM
mento Social - F AS, a seguinte operação de 
crédito: 
1. Proponente 

1.1 beriorriinação: Mu~cípio de Mococa/SP 
1.2--=- Localização (sede): R_ua XV de Novembro, 

360 - 13730 - Mococa - SP 

2. FJnanciamento 

2.1 Valor: equivalente, em cruzadQS, a até 
21.146.62 OTN. 

2.2 Objetivo:AQuisiçao de Veículos para trans· 
porte escolar. 
- 2.~ Prazo: Carência: até 1 (um) ano. Amorti-

zação: 3 (tfês) anos. _ 
__ 2.4 Encargos: Juros de 3% ao ano, cobrados 
trimestralmente, sendo o saldo devedor reajus
tado de acordo com o índice de variação das 
OTN. 

2.5 Condições de Uberação: O fmanciamento 
será liberado em parcelas, de_ acordo com o cro--
nograma a ser apresentado. __ 

2.6 Garantia: vinculação das cotas de partici
pação do [mposto sobre Ci'rculação de Merca
dorias. 

2. 7 Dispositivos Legais: Lei Municipal no 
1.655, de 1 de outubro de 19.86. .. o 

NOs aspectos económiCO-financeiro$~ a opera
ção _enquadra-se nas normas operaciOnais do 
FAS: ' . . 

No mérito,_o pleito enquadra-se em casos aná
logos que têm merecido a aprovação da Casa, 
fendo em vista a alta relevância social do projeto. ~ 
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Nos termos da Resolução n" 1, de 1987, que 
estabelece normas de elaboração legislativa do 
Senado Federal durante o periodo de funciona
mento da Assembléia Nacional Constituinte, opi
namos favoravelmente, sob os aspectos econômi
co-financeiro e legal da matéria. 

Assim sendo, concluímos pelo acolhimento da 
Mensagem, nos termos do seguinte: 

PROJETO DE RESOLUÇÃO 
N' 33, DE 1988 

Autoriza a Prefeltura Municipal de Mo
coca - SP a contratar operação de cré
dito no valor correspondente, em cruza
dos, a 21.146,62 OTN. 

O Senado Federal resolve: 

Art. }9 É a Prefeitura Municipal de Macaca 
- SP, nos termos do art. 2~ da ReSolução n9 
93nõ, alterado pela Resolução n" 140/85, ambas 
do Senado Federal, autorizada a contratar opera
ção de crédito no valor correspondente, em cruza
dos, a 21.146,62 OTN, junto à_Caixa Económica 
Federa1, esta na qualidade de gestora do Fundo 
de Apoio ao Desenvolvimento Social- FAS. des~ 
tinada à aquisição de veículos para transporte es~ 
colar. 

Art. 29 Esta resolução entra em vigor na data 
de sua publicação. 

É este o parecer, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Jutahy Magalhães) -
Em discussão o projeto, em turno único. (Pausa.) 

Não havendo quem peça a palavra, encerro 
a discussão. 

Encerrada a discussão, a votaçáO da matéria 
dar~se--á na sessão seguinte, nos termos regimen
tais. 

O SR. PRESIDENTE (Jutahy Magalhães) -
Item 7: 

Mensagem n" 30, de 1988 (n9 25/88, na 
origem), relativa à proposta para que seja 
autorizada a Prefeitura Municipal de Alvinó~ 
polis, Estado de Minas Gerais, a contratar 
operação de crédito no valor correspondente, 
em cruzados, a 20.000,00 Obrig8ç0es do Te· 
souro Nacional - OTN. (Dependendo de 
Parecer.) -

'Nçs termos do art. 6~ da Resolução nol. de 
1987, designo o nobre Senador Itamar Franco 
pàra proferir parecer sobre a Mensagem, afere~ 
cendo o respectivo projeto de resolução. 

O SR. ITAMAR FRANCO (MG. Para proferir 
parecer.)- Sr. Presidente, Srs. SenadoreS;) 

Com a Mensagem n? 3_0, de 1988, o_ Senhor 
Presidente da República submete à deUberação 
do Sena~o Federal a autorizaçãÔ para que aPre
feitura Municipal de Alvinópolis _(MGJ contrate, 
junto à Caixa EconômJCci" F"ederãl, eSta na quali~ 
dade de gestora do Fundo de Apoio ao Desenvol~ 
vimento Social- FAS, a seguinte operação de __ 
crédito: 
Caracterlsticas da operação: 
1. Proponente 

1.1 Denominação: Município de Alvinópolis 
12 Localizaçêo (sede): Rua Monsérihor Bica~ 

lho, 201 Alvinópolis/MG. 
2: Firianciamento: 

2·.1 Valor: Equivalente, em cruzados, a até 
20.000,00 OTN. . 
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2:2 Objetivo: Implantação de calçamento. 
- 2.3 Prazo: Cãténda: Até 01 (um) ailo. 

Amortizaçãs: 12 (doze) anos. 
2.4 EncafgõS: Jul-ás de 3% -ao ano, cobrados 

trimestralmente, sendo o saldo devedor reajus
tado de acordo com o índice de variação das 
OTN. 
_ 2.5 Condições de Liberação: o financiamento 

será liberado em parcelas, de acordo _com o cro ... 
- nograma a ser apresentado. .- ·- -

2.6 Garail.fíã: Vinculação de parcelas do-fmpos
to sobre Circwaçao de Mercadorias - ICM aos 
dispêndios do financiamento, com a interVeniên
cia da Caixa Económica dO- Estado de Minas Ge-
i'aTs, depositárfas dos referidos recursos. 

2.7 Dfspositiyó _Legais: Lei Municipal n? 1.273, 
de 14-9~_87, publicada no Minas Gerais em 
02-10-87. ... . .. 

Nos aspectos_e_conômicos~financeiros, a opera~ 
ção enquadra-se nas normas operacionais do 
FAS:- - ... .. 

No mérito, o pleito enquadra-se em casos anã~ 
logos que têm merecido a aproVaçãó âa casa, 
tendp_em_ vista ã altã relevância social do Projeto. 

Nos termos da Resolução n9 1, de 1987, que 
estabelece normas de elaborã.ção legislativa do 
Senãdo Federal durante o pé-lOdo -de fUnciona~ 
menta da Assembléia Nacional Constituinte, opi
namos favoravelmente, sob os aspectos econômi
co~fmanceiro e legal da m8téria. 
. Assim sendo, concluímos pelo acolhimento da 
Mensagein, nos termos do seguinte: 

PROJETO DE RESOLUÇÃO 
N" 34, DE 1988 

Autoriza a Prefeitura Municipal de AJ ... 
vinópolis - MG, a contratar operação 
de crédito no valor correspondente, em 
cruzados, a 20.000,00 OTN. 

O Senado Federal resolve: 
Art___ I o É a Prefeitura Municipal de Alvinópolis 

- _MQ, n.os termos do artigo 2ç da Resolução 
n" 93f?~, alterado pela Resolução n9 140/85, am~ 
bas do Senado Federal, aUtorizada a contratar 
operação de crédito n'? _valor correspondente, e.m 
cruzados, a 20.000,00 OTN, junto à Caixa Econó
mica Fec:leral~ t;Sta na qualidade de gestora do 
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social
F AS, deStifi:~da à implantação de calçamento. 

Art 29 Esta resolução entra em vigor na data 
de sua publicação. 
_ _É_o parecer, Sr. Presidente: 

O SR. PRESIDENTE (Jutahy Magalhães) -
Em discussão o projeto. (Pausa.) 

Não havendo quem peça a palavra, encerro 
a discussão. __ 
~cerrada a disCussão, a-vOtação _jjio'Ceder~se-

á na sessãó seguinte-, nos terinos regiinentais. 
. -

O SR. PRESIDENTE (Jutahy Magalhães) -
ltem8: 

--_Mensagem n? 31, de 1988- (n~ 26/88, nã 
oríQ'eln), relativa à proposta para que sejã 
ãutorizado o Governo do Estado do Acre a 
contratar operação de crédito no valor cor· 
.respondente, em cruzados, a 1.200.000,00 
Obrigações do T es_ouro Nacional - OTN. 
(Dependendo de parecer.) 

Nos termos do art. 6~ da Resolução n9 1, de 
1987, a· preSidência designa .o eminente Senador 

Aluízio Bezerra para emitir parecer sobre a Mensa
gem, com o respectivo projeto de resolução. 

O SR. ALUÍZIO BEZERRA WMDB - AC. 
Para prOferir parecer.) -Sr. Presidente, Sr_~. Sena
dores: 

Com a Mensagem no 31, de 1988,_o_ Senhor 
Presidente _da_ República submete à deliberação 
do Senado Federal a autorização para que o Go
vetn(Ydo Estado do" ACre contrate, junto à Caixa 
Econômica Federal a seguil)te operação de_ crê-
dilo: - -
Caracteristicas da operação: 
A- Valor: Cz$ 453.204.000,00 ( correspon-

dente a 1.200_.000 OTN, em ago7~7); 
8-Prazos: 
1 -de carência: até 6 meses; 
2--: de amorti?a~ção: 240 meses; 
C -Encargos: 
1 -juros: 2,5% a.a. (CEFf;-
2- taxa de administração: 2% do valor de cada 

liberação; --
D- Garantia: Quotas do Imposto sobre Cir

culação de Mercadorias (!CM) e do Fundo_,de Par
ticiPação dos Estados (EPE); 
E- Destinação de recursos: exe__cução de 

obras de irlfra.:-eStrutura básfCa na capita1 do Es
tado. 

Ouvida a respeitO, a Secretaria do T escuro Na
cional do Ministério da Fazenda inform_o_u- nada 
ter a opor quanto à reãfiZãçã~ d::;. -operação que 
é viável, segundo a Caixa EcOnómica Federal. 

No mérito, o pleito enquadra-se em casos aná~ 
logos Que têm merecido a aprovação da Casa, 
tendo em vista a alta relevância social do projeto. 

Nos termos da ResOh.ição n? 1, de 1987, que 
estabelece normas de elaboração legislativa do 
Senado Federal durante o período de funciona
mento da Assembléia Nacional ConStituinte, opi
namos favoravelm_ente sob _os aspectos e_conàmi~ 
Cd--finahc"elro e-legal da matéria. 

Assim sendo, concluímos pelo acolhimento da 
Mensagem, nos termos do seguinte~ 

PROJETO DE RESOLUÇÃO 

N• 35 DE 1986 

Autoriza o Governo do Eatado do Acre 
a contratar operação de crédito no valOr 
CQrrespondente em cruzados, a 
1.200.000 OTN. 

O Senado Federal resolve: 
Art. 19 É o Governo-do 'EstadO do Acre-;- nos 

termos_ do_ artigo 2? _da Resolução n" 9~/76, ãlt€ra~ 
do pela Resolução n~ 140/85, ainbai ào Sen-ad-o 
Federal, autorizado a contratar Operação de créR 
dito_ no _ _val9r correspoodente em cruzado, a 
l.200:0crOTITNjunto à Càixa Ec-o.rlbmica_Federal. 
A operação de crédito destina~se à execução de 
obras de infra~estrutura básica na capital do Es
tado. 

Art. 2? _ Esta Resolução entra em vigor na data 
de }lUa publicação. - --

E o parecer, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Jutahy Magalhães) -
Em .discussão_o projeto, em turno único. (Pausa.) 

Não havendo quem peça a palavra, encerro 
a discussão. 

Encerrada a discussão, a votação da matéria 
proceder~se~á 1_1a sessão seguinte, nos termos re~ 
gimentais. 
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O SR. PRESIDENTE (Jutahy Magalhães) -
Item 9: 

Mensagem n~ 32, de 1988 (n~ 27/88, na 
origem), relativa à proposta para que seja 
autorizado o Governo do Estado do Acre a 
contratar operação de crédlto no vaJor corR 
respondente, em cruzados, a 1.879.699,25 
Obrigações do Tesouro Nacional - OTN. 
(Dependendo de Parecer.) 

Nos termos do art. 6: _da R~oluçào n? 1, _de 
1988, a Ptesidência desígna o _emin~nte Senador 
AlWzio Bezerra para emitir parecer sobre a Mensa
gem, com o tespectivõ Projeto de resolução. 

O SR. ALaiziO BEZERRA (PMDB - AC. 
Para emitir parecer.)- Sr. Presidente, Srs. Sena
dores: 

Com a Mensagem nn 32, de 1 988; o Senhor 
Presidente da República submete à deliberação 
do Senado Federal a autorizadção para que o 
Governo do Estado do Acre ·contrate, junto à Caixa 
Económica Federal a seguinte operação de cré
dito: 
1. Características da operação: _ _ 

A- Valor: Cz$ 709.906.0i5;75 (correspon-
dente a 1.879.699,25 OTN, em agosto/87). 

B-Pnu:os: 
1 - de _carência: até 6 meses 
2- de amortização: 240 meses 
C-Encargos: -
1 -juros: 2,5% a.a. (CEF), 
2-Taxa de administração:_ 2% do valor de 

cada liberação: 
O-Garantia: quotas do Imposto Sobre Gr

culação de Mercadorias ([CM) o dÕ Fundo de 
Participação dos Estados (FPE). · 

E-Destinação de Recursos: execução de 
obras de infra-estrutura e equipamentos comuni
tários em-conjuntos habitacionais e _construção 
de 8.485 unidades habitacionais. 

Ouvida a respeito, a Secretaria do T esouró Na
cional do Ministério da Fazenda, informou nada 
ter a opor quanto à realização da operação, que 
é viável, segundo a caixa Econõmica Federal. 

No mêrito, o pleito enquadra-se em casos anã
fogos que têm merecido a aprovação da Casa, 
tendo em vista a alta relevância social do projeto. 

Nos termos da Resolução n~' 1, de 1987, que 
estabelece normas de elaboração legislativa do 
Senado Federal durante o período de funciona
mento da AssemDiéia Nacional Constitulnte, opi
namos favoravelmente sob os aspectos económi
co-financeiro e legal da matéria. 

Assim sendo, concluímos pelo acolhimento da 
Mensagem nos termos do seguinte: 

PROJETO DE RESOLUÇÃO 
N' 36, DE I 988 

Autoriza o Governo do Estado do Acre 
a contratar operação de créc:Uto no valor 
correspondente, em cru:zados, a 
1.819.699,25 OTN. 

O Senado Federal resolve: 
Art. 1<> É o Governo do Estado do Acre, nos 

termos do artigo 2ç da Resolução n<> 93L76, altera~ 
do pela Resolução n" 140/85, ambas do Senado 
Federal, autorizado a contratar operação de cré
dito no valor correspondente, em cruzad_os, a 
1.879.699.25 OTN junto a Caixa Econômica Fe
deral. A operação de crédito_ destina-se à execu-
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ção de oºras de infr~-estrutura e equipamentos 
comunitários _em conjuntos habitacionais e c_ons
trução de 8.485 unidades habitacionais. 

Art. 2° Esta resolução entra em vigor na data 
de sua publicação. _ 

.I:: o parecer, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Jutahy Magalhães) -
Em discussáo o projetO, eni tumo único. (Pausa.) 

Não havendo quem peça a palavra, encerro 
a discussão. 
--=---=Encerrada a discussão, a votação da matéria 
procedet~Se--á na sessão seguinte, nos termos re
gime_~~is. 

O SR- PRESIDENTE (J"tahy Magalhães) -
ift::m 10: 

Mei1Sagem n" 34, de I 988 (N9 31/88, na 
origem), relativa à proposta para que seja 
-autõrizàda a Prefeitura Municipal de ~gélica, 
Estado do Mato Grosso· do Sul, a contratar 
operação de crédito no valor correspondente, 
em cruzados, a 4.600,00 Obrigações do Te

=souró- Nacional - OTN. (Dependendo de 
Parecer.) 

Nos termos do art. 69 _da Resoluç:ão n~ 1, de 
1987, designo o nobre Senador Rachid Saldan11a 
Derzí para proferir o parecer sobre a Mensagem, 
oferecendo ·a respectivo ProJeto de resolução. 

OSR. RACHID SALDANHA DERZI (PMDB 
- MS. Para proferir parecer.) __ Sr. Presidente, 
Srs. Senadores: 
--com a' Mensagem n9 34, de 1988, o· Senhor 

Presidente_ da República submete à deliberação 
- do Senado Federal a autorização para que a Pre
feitura Municipal de Angélica (MS) contrate, junto 
à Caixa Económica Federal, esta na qualidade 
de gestora do Fundo de Apoio ao Desenvolvi~ 
menta Social - F AS, a seguinte operação de 
crédito: 

Ca_racteríatlcas da operaçáo: 

1. Proponente 
1.1 D.enominação: município de Angélica 
12 -Lo-<:alização: rua Oitava,300,.Angélica

MS 

2. Financiamento 

2.1 Valor: equivalente, em cruzados, a até 
4.600,00 OTN. 

22 ObjetiVo: aquisição de veículo para trans
porte escolar. 

23 Prazo:_ carência: até 1 (um) ano. Amorti
zação~ 4 (quatro) ano_s_. 

2.4 Encargos: juros de 1% ao ano, cobrados 
trimestralmente, sendo o saldo devedor reajus
tado- de ac'ordo com o índice de variação das 
OTN. 

2.5 Condições de Liberação: o financiamento 
será liberado em parcelas, de acordo com o cro
nograma a ser apresentado. 

2.6 Garantia: vinculação das parcelas do Fun
do de PartlcipaçâÇl dos Municípios - FPM. 

2. 7 Dispositivos Legais: _Lei Municipal nç 
170186, de 13.de outubro de 1986. 

fiOS aspectos econômico-financeiros, a opera
ção enquadra-se nas normas operacionais do 
FAS. 

_No_mérito, o pleito-enquadra-se em casos aná
logos que têm merecido a aprovação da Casa, 
tendo em Vista a alta relevância social do projeto. 

Nos termos da Resolução n9 1, de 1988, que 
estabelece normas de elaboração legislativa do 
Senado Federal durante o período de funclona~ 
menta da_Assembléia Nacional Constituinte, opi~ 
namos favoravelmente. sob os aspectos econômi~ 
cc-financeiro e legal da matéria. 

Assim sendo, concluímos pelo acolhimento da 
Mensagem, nos termos do seguinte: 

PROJETO DE RESOLUÇÃO 
N• 37, DE 1966 

Autoriza a Pref~tura Municipal de An~ 
gélico (MS) a contr.ltar operação de cré
dito no valor correspondente, em _cnu:a .. 
dos, a 4.600,00 OTN. 

O Senado Federal resolve: 
Art. 19 É. a Prefeitura Municipa1 de Angélica 

(MS), nos termos do artigo 29 da Resolução n9 
93/76, alterado pela Resolução n" 140/85, ambas 
do Senado Federal, autorizada a contratar opera
ção de crédito no valor <:orrespondente, em cruza
dos, a 4.600,00 OTN, junto à Caixa Econômica 
Federal, esta na quaUdade de gestora do Fundo 
de Apolo ao Desenvolvimento Social- FAS, des
tinada à aquisição de veícUlo para transporte esco
lar. 

Art. 2~ Esta resolução entra em vigor na data 
de sua publicação. 

É o parecer, Sr. Presidente. 

O SR- PRESIDENTE (Jutahy Magalhães) -
Em discussão o projeto, em turno único. (Pausa.) 

Não havendo quem peça a J?8-lavra, encerro 
a discussão. · 

Encerrada a discussão, a votação da matéria 
proceder-se-á na sessão seguinte, nos termos re
gimentais. 

O SR- PRESIDENTE (Jutahy Magalhães) -
Esgo41;da a matéria constante da Ordem do Dia. 

Há_orador inscrito. 
Concedo ã'paiavra ao nobre Senador Francisco 

Rollernberg. 

O SR. FRANCISCO ROLLEMBERG 
(PMDB --SE~ "PronunCiã o Seguinte discurso.) 
-Sr. Presidente, Srs. SenadOres·: 

Neste turbulento final de século, observa-se em 
todo o mundo uma necessidade cada vez maior 
de progresso e modernização. 

Ein nosso País, todas as Unidades da Federa
ção vêm empenhando o máximo de esforços, 
buscando não somente o soerguimento da eco-
nomia nacional, mas também o desenvolvimento 
de s.eus municípios. 

É, portanto, com imenso orgUlho que posso 
citar, como exemplo de labor e de produtividade, 
o Município de Boquim, situado na região sul 
do Estado de Sergipe. 

A cidade de Boquím, cuja pop1.1lação corrr
preende cerca de trinta mil habitantes, tem sua 
economia baseada na produção de citros, sendo, 
atualnrente, um dos maiores produtores de laran
jas do Brasil. 

Impulsionado pelo labor do seu povo e pela 
têmpera do Prefeito Horácio Fernandes Fontes, 
esse município vem se desenvolvendo em ritrno 
acelerado. 

Imaginamos, sempre, Sr. Presidente, que o pro
gresso de uma região traz, como conseqüência 
direta, o bem-estar do povo que nela habita. Esse 
é, pelo menos, o objetivo de todos os que traba-
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lham: melhorar, a cada dia mais, o nível de qua1i
dade de vida de que dispõem. 

· •. -Que dirfamos, nobres Senadores, de uma situa
ção em que ao desenvolvimento económico não 
correspondesse o_ bem-estar social? Ou --o -que 
seria ainda mais. estranho·- se o próprio desen
volvimento_econômico fosse o responsável pela 
infelicidade ou pelos prejuízos causados a uma 
comunidade? 

Ao se pensar em Boquim, onde vivem apenas 
trinta_mil habitantes, lá no meu querido e distante 
Sergipe, forma-Se em nOssã mente a imagem 
de wna cidade tranqUila, onde ru. dias se escoam 
pladdaménte, sem as preocupações que cbnfran
gém os habitantes dos grandes centros. 

Infelizmente não é essa a vida da população 
de Boquim. Taffibém lá, naquele pequeno mas 
importante município sergipano, os acidentes de 
trânsito vêm ceifando wn número de vitimas que 
aumenta a cada dia. Lá, Sr. Presidente, se encon
tra, também, o exemplo concreto da situação es
tranha a que me referi anteriormente. Lá em Bo
quim,.Senhores, o desenvolvimento económico 
é o responsável pela infelkidade e pelos prejuízos 
causados à comunidade. 

Desde 1983, Sr. Presidente, o Prefeito a tua! vem 
tentando, sem sucesso, conseguir autorização da 
Rede Ferroviária Federal para urbanizar e pavi
.mentar a Aventda que margeia a Estrada de Ferro. 
Essa Avenida corta a cidade de norte a sul e se 
constitui na melhor via de acesso ao centro urba
no, já que comporta duas pistas de rolamento, 
cada uma delas com sete metros de largura. 

A urbanização e a pavimentação dessa via per
mitirão o livre fluxo de veículos, desafogando, ou
trossim, a Avenida Paulo Barreto de Menezes -
pista única com sefs metros de Jm:g:ura, com trân
sito intenso em mão dupla. Por essa via, traregãm 
os caminhões que promovem CH~scoametrto da 
produção de citros - a riqueza do munlcípio. 
Devido ao constante congestionamento, ali ocor~ 
rem, freqüentemente, sérios acidentes de trânsito, 
muitos deles com vítimas fatais. 

Tal problema, Sr. Presidente, é de pleno conhe
cimento das autoridades responsáveis. Dois pro_.. 
jetos foram encaminhados à Rede Ferroviária Fe
deraL Seção de Salvador (BA), pelo Prefeito Muni
cipal e pelo Departamento de Estradas de Roda
gem do Estado de Sergipe. Também o Ministério 
dos Transportes foi cientificado; lá estive, como 
o Senador Albano Franco e Deputado Manuel 
Messias Góis, para a entrega do referido pleito. 

Quero ressaltar, nesta oportunidade, que as 
obras de urbanização e pavimentação reivindi
cadas pela população de BoqWm não acarretarão 
o menor prejuízo à Rede Ferroviária Federal. A 
dificuldade em se obter a necessária autorização 
se toma, por isso mesmo, ainda menos com
preensível. 

Preocupado com o impasse e, principalmente, 
c:om a perda de vidas humanas, enviei expediente 
ao Sr. Ministro dos Transportes, em setembro do 
ano anterior. Busquei, por meio desse documen
to, interceder em favor da liberação do processo 
para saneamento, calçamento, terraplanagem, 
drenagem, pavimentação e obras complemen
tares. 

Em 21 do mesmo mês de setembro, recebi 
um telex. de ordem do Ministro José Reina1do 
Tavares, informando haver sido o citado processo 
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.encaminhado ao· órgão competente para "análise 
do assunto e providências cabiveis", 
- -Tranqüilizei-me, já. que as "providências cabí
veis" seria tomadas e transmiti a noticia à Assem
bléia Legislativa de Aracaju. 

A partir de então, mantivemo-nos todos os inte
resSados na expectativa do Começo das obr~. 

Tal n8o foi nlinha Surpresa, _Sr. Presidente, 
quando recebi urri oficio da Loja Maçônica Estrela 
da Mata, localizada na cidade de Boquim, __ cujo 
conteúdo, ao invés de informar-me do inicio das 

-esperadas obras, solicitava a minha interferência, 
para a solução definitiva do impasse. - -

É por esSe motivO, sennores; na tentativa de 
superar a lentidão e, qWçá, o emperramento da 
máquina administrativa, que trago a este plenário 
o apelo formal daqueles sergipanos ao Sr. Ministro 
dos Transportes. Urge o deferimento e a agiliza
ção do processo, autorizando-se a Rede Ferro
viária Federal a permitir a pavimentação e a urba
niZação daquela Avenida. 

-A população de Boquim não pretende fins esté
ticos ou valorização imobiliária. Os objetivos -são 
inquestionáveis: permitir rrielhor escoamento de 
uma das maiqres produções de dtros do País 
e preservai as vidas dos seus habitantes ~esses 
mesmos habitantes que adubam com o seu suor 
os laranjais do município de Boquim. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito 
bem! Palmas.} 

O SR. PRESIDEI'ITE (Jutahy Magalhães) -
Nada mafs havendo a tratar, a Presidência vai 
encerrar a sessão, convocando uma extraordiná
ria a realizilf.::se amanhã, dia 27, às I O horas e 
30 minutos, .com a s_eguint~. 

ORDEM DO DIA 

-l-

Votação, em turno único, do Projeto de Resolu
ção n? :2"8, de I 988, que autoriza a Prefeitura Muni
cipal de Caçapavado Sul, Estado do Rio Grãnde 
do Sul, a contratar operação de crédito no valor 
correspondente, em cruzados, a 3.689,02 Obriga~ 
ções do Tesouro Nacional- OTN, tendo 

PARECER FAVORÁVEL, proferido em plenário. 

-2-
Votaçáo, em turno único, do Projeto de Resolu

çãó i)? 29, de I 988, que autoriza a Prefeitura Muni
cipal de ltaberaJ, Estado de Goiás. a contratar _ope
ração de crédito no valor correspondente, em cru
zados, a 13.650,42 Obrigações d6 TesouroNacio
naJ - OTN, tendo 

PARECER FAVORÁVEL, proferido em plenário. 

-3-
Votação, em turno único, do Projeto de Resolu

ção n"'.30, de 1988, que autoriza a Prefeitura Muni
cipal de ftapuranga, Estado de Goiás, a contratar 
operação de crédito no valor correspondente, em 
cruzados, a 48.000,00 ObriQações do Tesouro 
Nadona1 - OTN, tendo 

PARECER FAVORÁVEL, proferido em plenário. 

-4-
Votação, em turno único, do Projeto de Resolu

çãon9 31, de 1988, que autoriza a-Prefeitura Muni
cipal de Janduís, Estado do Rio Grande do Norte, 
a contratar operação de crédito no valor corres-

pendente, em cruzados, a 8.424,51 Obrig~çôes 
do Tesouro Nacional- OTN, tendo . -

PARECER FAVORÁVEL, proferido em plenário. 

-5-
Votação, em turno único, do P_rÓjeto de ~solu

ção n"' 32,_de 1988, que autoriza a ·Prefeitura_Muni
dpal de Monteiro, Estado da Paraíba, a contratar 
operação de crédito no va1or c_orresponden.te, em 
cruzados, a 80.000,00 Obrigações do T~souro 
Nacional ~-OTN, tendo 

?ARECER FAVORÁVEL, prOferido em plenário. 

-6-"" 

Votação, em turno único, do Projeto de Res,blução 
n9 33, de I 988, que autoriza a Prefeitura M4nicipal 
de Mococa, Estado de São Paulo, a contratar ope
ração de crédito no valor correspondente, ~m cru
zados, a 21.146,62 Obrigações do tesouro Nado
na] - OTN, tendo 

PARECERFAVORÁVEL, proferido em plenário. 

~?"-"-

Votação, em turno único, do PrÓjeto de R~sO!u
ção n9 34, de 1988, que autoriza a Prefeituie Muni
c_ip_al de J\lvinópolis, Estado de Minas G.erais, a 
contratar operação de crédito_ no valor corres
ponde, em cruzados, a 20.000,00 Obrigac,;:Oes do 
Tesouro Nacional- OTN, tendo 

PARECER FAVORÁVEL, proferido em plenário. 

-8-
Votação, em turno úníco, do Projeto de Resolu· 

ção n9 35, de 1988, que autoriza o GoVerno: do 
Estado do Acre, a contratar operação d~ érédito 
n6 Valor correspondente, em cruZf!.dO_s, a 
1200.000,00 Obrigações do Tesouro Nacional 
-OTN,tendo 

PARECER FAVORÁVEL, proferido em plenário. 

-9-
Votação, em turno único, do Projeto d~ Resolu

ção n'~ 36, de 1988, que autoriza O Goremo do· 
Estãdo do Acre a contratar: operação 9e crédito 
no· valor correspondente, em crufados, a 
1.879.699,25 Obrigações do Tesourai Nacional 
- OTN, tendo -

PARECER FAVORÁVEL, proferido em plenário. 

=10-
- Votação, em turno único, do Projeto ~e Resolu

ção n'~ 37, de 1988, que autoriza a Prefei~ra Muni
cipal de Angélica, Estado do Mato Grospo do Sul, 
a cOntratar operação de crédito no val,br corres
pondente, em cruzados, a 4.600,00 üprigações 
do Tesouro Nacional- OTN, tendo , 

PARECER FAVORÁVEL, proferido erh plenário. 

.~H-
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei, 

da Câmara nQ 1, de 1988 (n'~ 303/87, na Casa 
de origem), de iniciativa do Senhor Presidente 
da República, que concede pensão especial a Do
na Maria Carolina Vasconcelos Freire. (Depen
dendo de parecer.) 

-12-
Discussão. em turno único, do Projeto de Lei 

da Câmara n"' 2, de 1988 (n9 302/87, na. Casa 
de origem), de iniciatiVa do Senhor Presidente 
da República, que concede pensão especial a GU
son da Silva Martins, e dá outras providências. 
(Dependendo de parecer.) 
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. --13-
Discussão, em twno único, do.- Projeto. de Lei 

da Câmara n~" 3, de 1988 (n~" 266/87, na Cása 
de origem), de iniciativa do Senhor Presidente 
da República, que concede pensão especial a Be- , 
nedito Moreira Lopes, pioneiro do esporte auto
mobillstico brasileiro~ (Dependendo de parecer.) 

-14-
Mensagem n~' 18, de 1988 (i19 12/88, na ori

gem), relativa à proposta para que seja autorizada 
a Prefeitura Municipal de CaçapàVa de_:> _Su! (R_S) 
a contratar operação do crédito no ·valor corrç:s
pondente, em cruzados, a 13.519,74 Obrigações 
do Tesouro Nacional - OTN. (Dependendo de 
parecer.) 

-15-
Mensagem n~> 27, de 1988 (n9 20/88, na ori

gem), relativa à propbsta para que seja autorizada 
a Prefeitura Municipal de Jandt.ús, Estado do Rio 
Grande do Norte, a contratar operação de crédito 
no valor correspondente, em cruzados, a 2.790,00 
Obrigações do Tesouro Nacional- OTN. (De
pendendo de parecer.) 

-16-
Mensagem n~" 35, de 1988 (n9 32/8§;· ~ Oii-' 

gem), relativa à proposta para que seja autorizada 
a Prefeitura Municipal de Anastácio, Estado do 
Mato Grosso do Sul, a Conb"atar operação de cré-

· , ''"DISCURSO PRO/'IU/"fCJADO PELO SR . 
CHAGAS RODRIGUES NA SESSÃO DE 

_ 25-NIBEQ(/E,ENTREGUEÀREV!SAODO 
ORADOR, SERIA PUBliCADO POSTERIOR
MENTE. 

O SR. CHAGAS RODRIGUES (PMDB -
Pl. Proóuncia. _9 .s~Q,U!nte discurso.) - Sr. Presi- -

-déi1!~_Srs~ ~~l]_açl<;lre~:_. _ _ _ _ 
Ocupo a tribuna, Sr. Presidente, nesta altura 

da sessão, para trazer ao conhecimento da Casa 
e pedir a 'transcrição nos Anais do Senado federal 
da carta -de SáiVador e de umã-n10~o. aprovada 
no último dia 23, nO Priméiro ÊnCor1tro NaciOn~ 
de PresidenteS _çl~ bi_retót}os Regionais do PMD.f?. 
OS Presidentes de Diretórios se reuniram em Sal-

_- VaaOr;- Por iniciativa dO Presidente dO PMDB na 
Bahia, o nobre Constituinte Genebaldo Correia, 
e lá tivemos a C?portunidade de trocar impressões, 
revelar os anseios das bases do Partido e pedir 
aOs _demais companheiros uma reflexão profunda 
sobre a situação do nosso País, do nosso Governo 
Federal, da nossa Assembléia Nacional Consti~ 
tui!lte, p9rtanto um p_ronur_:1_çiamento sobre esses 
3 -problemas! Problema nacional, problema do 
Partido e õ problema da Constituinte. 

Si'.' Presidente, a Carta de Salvador aprovada 
está Vazada ·nos seguintes termos: 

dito no valor correspondente, em cruzados, a PARTIDO DO MOVIMENTO 
49.342,11 Obrigações dO -TeSourO NaCional - --- DEJ\'\OCRÁTICO BRASILEIRO 
OTN. (Dependendo de pareÇer.) 0\RTA DE SALVADOR 

-17 -r- .. Os _ _pr~·SidCmtés_ d~ PiretórioS Regionais do 
Mensagem n~" 36, qe ~9~8 (n9 _3~(~8~ _·rià·· O ri::-. P~J;. •. coo.~cfentes ® importância histórica e da 

gem), relativa à proposta para ·que seja autorizada responsabilidade do Partido para a vida nacional, 
a Prefeitura Municipal de Antônio J~o, ~do deçidiram promover em Salvador o 19 Encontca 
do Mato Grosso do Sul, a contratar operaçãO de Nacional de Presidentes de Diretórlos, para uma 
crédito no valor correspondente, em cruzados, análise_ da conjuntura política, no momento em 
a 4.800,00 ObrigaçõeS do T

1
esouro Nacional - ~ que a elaboração do novo texto constitucional 

OTN. (Dependendo de parecer.) entra na sua fase decisiva, e para propor ações 
-18- ao Partido no período pós-constituinte. 

Mensagem n~ 37, de 1988 (nl' 34/88, na ori- Encerrada a transição pôlítica, com a norma-
gero}, relativa à proposta para que seja autorizada lização das instituições através da promulgação 
a Prefeitura Municipal de Arai Moreira, Estado 5io. da Constituição, cumpre ao PMDB compatibilizar 
Mato Grosso do Sul, a contratar operação de crê- seus projetas com o novo tempo-:- --
dito no valor corresponde~te, em cruzados, a Responsável direto pelos avanços nos planos 
48.411;2.7 Obrigações do Tesouro Nacional-- polítlcq,jurídico_einstitucional,oPMDBdeveago-
OTN. (Dependendo de parecer.) ra, nesta próxírrla etapa, revovar-se, sem ruptura 

_ l9 _ com sua história, para compatibilizar sua ação 
Mensagem n" 38, de 1988 (n9 35/88, na ori- com o futuro imediato. .- -

gem), relativa à proposta para que seja autorizada Os presidentes de Diretórios Regionais, após 
a Prefeitura Municipal de Rio Branco, Estado do ampla reflexão e debates, concluíram que um Par-
AI::.re, a contratar operação de crédito no valor tido moderno e de massa, para manter sua unida
correspondente, em cruzados, a 30.075, l8 Obri- "de, tem o 4ever de tomar mais clara e transparente 
gaçóes do Tesouro Nacional_ OTN. (Depen- a relação entre militância e direção partidárias 
dendo de parecer.) -- - --- eentreambaseasodedadeatravésdeuma maior 

_ 20 _ nitidez político-ideológica e para isso propõem 
Oficio n~> S/2, de 1988 (nQ 176/87, na origem), à Executiva Nacional: 

relativo à proposta para que seja retificada a Reso- 1. agilização máxima dos trabalhos na Consti
lução n'~ 54, de 1978, que autoriza a Prefeitura tuinte com o objetivo de dotar, o mais depressa 
Municipal de Caarap6, Estado do Mato Grosso, possível, o Brasil de uma nova Carta Magna, de
a elevar em Cr$ 30.000.000,00 (trinta milhões mocrática, progressista e que atenda às legítimas 
de cruzeiros), o montante de sua divida consoli- aspirações do povo brasileiro; 
dada. (Dependendo de parecer.} 2. convocação de uma Convenção Nacional 

O SR. PRESIDENTE (Jutahy Magalhães) -
Está encerrada a sessão. 

(Levanta-se a sessão às 12 horas e 45 mi
nutos.) 

Extraordinária, em 30 dias após promulgada a 
nova Constituição, para discutir o posicionamento 
do Partido em face da conjuntura politica, econõ-
mica e social do Pais; 

3. recoineitd_açã6 aos Diretórios Regionais e 
especiéilrrii:mte às suas fundações, para que reali
zem reuniões, seminários e pesquisas, objetivan
do recolher entre a militância partidária subsidias 

que possam ser levados à CbnYençao como jus-
tos anseios d-ªS bases; __ 

4. - criação, atraVés da" ExeC\ltiva Nacional, -de 
um Grupo de-Trabalho para o_ reestudo do Esta~ 
tuto e Pro9ramã _do Partido a fim de adequá-los 
à nova etapa histórica vivida pelo País; 

5. - promoção em- Brasília, dentro de 30 dias, 
do 29 Encontro de ·Presidentes_ Regionais do 
PMDB, com a Executiva Nacional do Partido. 

Salvador, 23 de janeiro de 1988. 

Essa carta, Sr. Presidente, quero dizer a v._~ 
e aos nobres colegas, foi aprovada num encol)trq 
presidido pel_o nob~e. Senador Ma_uro Benevides, 
Pr_esidente da R_egfonal.do Ceará,_que representou 
o Presidente do PMDB e da Assembléia Nado_nal 
Coõstitüirite, ··a iiOOre bePutàdo. C:nY5Sés_ GÚima
rães. 

O Sr. Mauro Benevides- Permite V. EJcf 
um aparte, nobre_ Senador Chagas Rodrigues? 

O SR. CHAGAS RODRIGUES - É uma 
honra conceder o aparte a V. Ex' 

O Sr. Mauro B_enevides - Inicialmente, no
bre Senador Chagas Rodrigues, quero agradecer 
a V. Ex!' a re(erênda ao nosso nome e a condição 
de termos tido o privilégio de presidir o encoDtro 
que reuniu doze Presidentes Regionais do nosso -
Partido na cidade de Salvador. Desse encontro 
resultou uma carta, definindo o pensamento _dos 
lideres do nos.so Partido naquelas doze Unidades 
Federativas e que objetiva, sobretudo, levar o 
PMDB a guardar uma sintonia mais próxima e 
mais estreita ainda com os anseios do povo brasi
leiro. Diria a V. ~ que a convocação de uma 
convenção extraordinária, após a promulgação 
da nova Carta brasileira, foi, sem dúvida, a grande 
e màrcante decisão do nosso encontro. Sem su
bestimar naturalmente as demais, especialmente 
aquela que se_ insere como aspiração maior da 
sociedade, que é a agilização dos trabalhos da 
Assembléia, para que, no menor espaço_de tempo 
possível, ofereçamos ao País, uma nova Lei Fun
damentaJ, em cujo texto se achem espelhados 
os anseios mais justos e as aspirações mais legíti
mas da nossa comunidade, registro, pois, tam
bém, neste aparte a moção de que V. ~foi autor, 
enaltecendo a grande obra adminfstrativa que na 
Estado da Bahia realiza o nosso companheiro, 
o Governador Waldir Pires, que, apesar de enfren
tar imensas dificuldades, ali marcou a sua pre
sença obstinada, firme, coerente e patriótica, tudo 
procurando fazer para servir com a maior digni

-dade ao povo baiano. 

O SR. CHAGAS RODRIGUES -Fica as
sim, St. Presidente, incorporado ao noSSC) disc:ur
so o brilhante, oportuno e expressivo aparte do 
nobre Senador Mauro Benevides, Presidente do 
Diretório Regional do nosso Partido no Ceará que, 
como mencionei, para honra nossa, presidiu os 
nossos trabalhos. 

Realmente, foram aprovadas duas moções: 
uma, de inicíativa do companheiro, Presidente do 
Diretório Regional do Amazonas, o nobre Depu· 
tado Constituinte José Outra, de congratulações 
com o PMDB da_ Bahia, ~a pessoa, sobretudo, 
do seu Presidente", O DePutado Constituinte Gene
baldo Correia, pela iniciativa e pelo êxito da reu
nião. A outra moção aprovada, como mencionou 
o nobre Senador Mauro Benevides, de_ nossa ini-
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ciativa, teve também -o apoio de to(j~ __ os pr~_: Deste mOdo, Sr.J?residénte, encerro estas mi-
. sentes. __ _ _ . . -~-:-nti_.,_s ~onsideraçóes, dizendo que o nosso_ PMDB, 

Esta moção, cUrta, está assim vazada: fiel àS sua"if; Q-Jõriõsas-lutas,_ ão-seu ideário demo

PARTIDO DO MOVIMENTO . 
DEMOCRÁTICO BRASILEIRO 

MoyiO 

crático, às _aspiraçõeS -do nosso povo, está certo 
de que as grandes mudanças e reformas reclama
deis péla Nação precisam ser rea1izadas o quanto 
antes. O nosso PMDB, Sf. Presidente, está atingin
do o término de uma fase_ vitoriosa, porque ai 

Em reconhecimento ao esforço do Govelnador estão vitoriosas muitas das nossas teses: convo-
Wa1dir Pires para "Mudar a Bahia", cuja adrninis- cação- da Constituinte, ~l~içâOodireta de óoVema-
tração, pela seriedade e lisura no tr~_~o _~a coisa -~- dores, de Prefeitos- de CapitaiS, liberdadeS Parti
pública, sobre engrandecer o seu Governo Demo- , - -aái1a,-universitát:i~ e sindical. -Essas_ tes_es, mãis 
crático, é motivo de orgulho para o nosso PMDB, . da área da democ:rqc_ia política, precisam ser 
do qual ele é um de seus expoentes, proponho comPletadas, _-0 rriãis breve possível, com a pro-
.que os presidentes regionais do PMDB, reunidos mulgação da nolla Constituição e - como já 
no seu I Encontro Nacional, em Salvador, apro- diSse - uma Constituição democrática, progres-
vem moção do aplauso ao· ilustre correligionário -- -Sista e que- atenda às aspirações legítimas e reais 
pelo seu trabalho no Governo Democrático da do nosso povo. 
Bahia, onde está implahtandõ, com cbmpetênci,a O PMDB continuará, não como um Partido que 
política, as idéias que marcam a vlda_ e a história tenha compromissoS com governos, mas antes 
do PMDB. - e acima de tu~o como um Partido que tem com-

Proponho, outrossim, que o nosso Partido con- premissas com o povo, e um partido, S. Presi-
dene qualquer forma de discriminação contra a dente,quequerumademocradasocial,autêntica, 
Bahia. lutando objetivamente contra os grandes desní-

Salvador,SaladeSe~ões,23:_1-88-Cha_gas veis sociais e regionais e que possa implantar, 
Rodrigues, Senador e QUtros.. -O quanto antes, uma política salarial justa, que 

ANEXO AO ATO DO 
PRIMEIRO-SECRETÁRIO 

N 01, DE 1988 

permita aos nossos trabalhadores uma vida ç:om 
. dignidade. 
---Era o que tinha a dizer, Sr. Pre~fdente._ 

ATO DO PRIMEIR0-8ECRETÁRIO 
1'1• 1, DE 1988 

O Primeiro-SeCre-tário do Senado Federal, 
· usando da competência que lhe confere o artigo 

137 do Ato n-?31,de 1987, da Comissão Diretora, 
e -éónSiderando o disposto no parágrafo único 
do artigo 87 ao Decreto-lei n? 2.~QOJ de 21 de 
novembrO de 1986, .,Iterado pelos Decretos·leis 
n" 2.348, de 24 de julho de_l987, e 2.360, de 
16 de setembro de 1987, resolve: 

Art ]9 OslimitesPrevistosnosartigos 18,19, 
76,88 eH7, do Ato n• 31, de 1987, da Comissão 
Diretora, são fiXados nos valores constantes da 
tabela anexa, para vigorar a partir de ]9 de janeiro 
.de 1988 __ 

Art. Z' Este Ato _entra em vigor na data de 
sua publicação. 

Art. 3~ _ Revogam·se as disposições em con
trário. 

Em 19 de janeiro de 1988. -Senador J_utaby 
Magalhães, Primeinr.Secretário. 

(Em Cz$ 1.00) 

Artigo Item Novo Va!or 

18 1-a 8.415.000,00 
• 1-b 84154.000,00 

1-c 84.154.000,00 

11-a 1.963.000,00 
11-b 56.103.000,00 
11-c 56: l 03.000,00 

19 I 561.000,00 
11 84.000,00 

76 28.051.000,00 

88 11.220.000,00 

117 III 1.963.000,00 

~--·--·-- _, __________ _ 
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ANO XLIII- N• 13 QUINTA-FEIRA, 28 DE JANEIRO DE 1988 BRASÚ.IA-DF 

.------SENADO FEDERAL 
Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 42, inciso VI, da Constituição, e eu Humberto. 

Lucena, Presidente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N• 18, DE 1988 

Autoriza o Governo do Estado de Goiás a reaUzar operação de empréstimo externo 
no valor de OS$ 98,200,000.00 (noventa e oito milhões e duzentos mil dólares americanos). 

Art. 1' É o Governo do Estado de Goiás autorizado a realizar, com a garantia da União, uma operação 
de empréstimo externo no valor çle US$ 98,200,000.00 (noventa e oito milhões e duzentOs mil dólares americanos), 
ou o equivalente em outras moedas, de principal, junto ao,Banco lnteramericano de Desenvolvimento- BID, destinada 
a financiar, parcialmente, o IT Programa de Estradas Alimentadoras daquele Estado. . 

Art. 2• A operação realizar-se-á nos moldes aprovados pelo Poder Executivo Federal, inclusive o exame 
das condições creditícias da operação, a_.ser efetuado pelo Ministério da Fazenda em articulação com o Banco 
Central do Brasil, nos termos do art. 1 ', item II do Decreto n' 74.157, de 6 de julho de 1974, obedecidas as demais 
exigências dos órgãos encarregados da execução da política económico-financeira do Governo Federal e. ainda, . 
as disposições da Lei Estadual n• 10266, de 6 de outubro de 1987, autorizadora da operação. 

Art. 3• Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
Senado Federal, 27 de janeiro de 1988. ~Senador Humberto Lucena, Presidente. 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do artigo 42, inciso VI, da Constituição e eu, Humberto 
Lucena, Presidente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO 1"1' 19, DE 1988 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Rio da Pedras, Estado de São Paulo, a contratar 
operação de crédito no valor correspondente, em cruzados, a 131.635,52 Obrigações do Tesou
ro Nacional- OTN. 

Art. 1' É a Prefeitura Municipal de Rio das Pedras, Estado de São Paulo, nos termos do art. 2• da Resolução • 
n• 93, de 11 de outubro de 1976, alterado pela Resolução n' 140, de 5 de dezembro de 1985, ambas do Senado 
Federal, autorizada a contratar operação de crédito no valor correspondente, em cruzados, a 131.635,52 Obrigações 
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DIÁRIO DO CONGRESSO- NACIONAL (Seção II) 

EXPEDIENTE 
CINTilO GRÁFICO DO SINADO FIOERAL 

DIÁRIO DO CONGRIUO NACIONAL 
Impresso sob a responsabilidade da Mesa do Senado Fedenl 

ASSINATURAS 

janeirO de 1988 

ScmesJral ................................................•. Cz$ 264,00 
Despesa c/ poslagem ........... ·····-······· ............ Cz$ 66,00 

(Via Terrestre) 330 00 
TOTAL ' 

Exemplar Avulso ............................ ~. .. . . . . . . . . . Cz$ 2,00 
Tiragem: 2.200.exemplares. 

do T escuro Nacional - OTN, junto à Caixa Económica Federal, esta na qualidade de gestora do Fundo de Apoio 
ao Desenvolvimento Social- FAS, destinada à canalização de córrego, drenagem superficial, guias, sarjetas e recompo
sição de leito carroçável no Município. 

Art. 2• j:Sta resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
Senado Federal, 27 de janeiro de 1988. - Seriador Humberto Lucena, Presidente. 

Faço saber que o senado Federal aprovou, nos termos do artigo 42, inciso VI, da Constituição e eu, Humberto 
Lucena, Presidente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N• 20, DE 1988 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Caçapava do Sul, Estado do Rio Grande do Sul, 
a contratar operação de crédito no valor correspondente, em cruzados, a 10.238,79 Obrigações 
do Tesouro Nacional- OTN. 

Art. 1' É a Prefeitura Municipal de Caçapava do Sul, Estado do Rio Grande do Sul, nos termos do art. 
2• da Resolução n• 93, de li de outubro de 1976, alterado pela Resolução n' 140, de 5 de dezembro de 1985, 
ambas do Senado Federal, autorizada a contratar operação de crédito no valor correspondente, em cruzados, a 
10238,79 Obrigações do Tesouro Nacionai-OTN, junto à Caixa Econõ111ica Federal, esta na qualidade de gestora 
do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social - FAS, destinada à aquisição de veículos para transporte escolar, 
no Município. 

Art. 2• . Está resolução entra em vigor na data de sua publicação. 

Senado Federal, 27 de janeiro de 1988~~Senador Humberto Lucena, Presidente. 

Faço saber que o Senado Federai aprovou, nos termos do artigo 42, inciso VI, da Constituição e eu, Humberto 
Lucena, Presidente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N• 21, DE 1988 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Ceres, Estado de Goiás, a contratar operação de 
crédito no valor correspondente, em cruzados, a 8.350,00 Obrigações do Tesouro Nacional 
-OTN. 

Art. 1' É a Prefe~ura Municip~i de- Ceres, Estado de Goiás, nos termos do art. 2• da Resolução n• 93, 
de 11 de outubro de 1976, alterado pela Resolução n• 140, de 5 de dezembro de 1985, ambas do Senado Federal, 
autorizada a contratar operação de crédito no valor correspondente, em cruzados, a 8.350,00 Obrigações do Tesouro 
Nacional - OTN,junto à Caixa EcoriõmicaFederal, esta na qualidade de gestora do Fundo de Apoio ao DesenvoM· 
Social- FAS, destinada à aquisição de veículos para transporte escolar, no Município. 

Art. 2• Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
Senado Federal, 27 de janeiro de 1988.- Senador Humberto Lucena, Presidente. 
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Faço saber que o Senado Federal aprovou e eu, Humberto Lucena, Presidente, nos termos do art 52, 
item 30 do Regimento Interno, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N• 22, DE 1988 

Constitui, nos termos do art. 37, da Constituição Federal, e do art. 170, alínea b 
do Regimento Interno, Comissão de Inquérito, para os fins que especifica. 

Art 1' É constituída, nos termos do art. 37, da Constituição Federal e do art 170, alínea b, do Regimento 
Interno do Senado Federal, uma Comissão de Inquérito destinada a investigar, em profundidade, as denúncias de 
irregularidades, inclusive corrupção, na Administração Pública, ultimamente tomadas tão notórias pelos meios de 
comunicação. 

Parágrafo único. Na execução da competência prevista neste artigo, a Comissão, entre outros, terá o objetivo 
de: 

a) identificar responsabilidades no setor da Administração Pública, em decorrência de qualquer tipo de 
corrupção; 

b) sugerir medidas capazes de estabelecer controle e oferecer condições para a moralização da Administração 
Pública. 

Art 2• A Comissão constituir-se-á de 9 (nove) membros e terá o prazo de 90 (noventa) dias para apresentar 
suas conclusões. 

Art. 3• Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
Senado Federal, 27 de janeiro de 1988. -=~eriador Huniberto Lucena, Presidente. 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do artigo 42, inciso VI, da Constituição, e eu, 
'Humberto Lucena, Presidente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N• 23, DE 1988 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Caçapava do Sul, Estado do Rio Grande do Sul, 
autorizada a contratar operação de crédito no valor correspondente, em cruzados, a 37.052,26 
Obrigações do Tesouro Nacional - OTN. 

Art 1 '· É a Prefeitura MuniCipal de Caçapava do Sul, Estado do Rio Grande do Sul, nos termos do artigo 
2• da Resolução n' 93, de 11 de outubro de 1976, alterada pela Resolução n' 140, de 5 de dezembro de 1985, 
ambas do Senado Federal, autorizada a contratar operação de crédito no valor correspondente, em cruzados, a 
37.052,26 Obrigações do Tesouro Nacional - OTN, junto à Caixa Eciiriômica f'ederal," esta na qualidade de gestora 
do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social - FAS, destinada à implantação de meios-fios _e sarjetas, galerias 
pluviais e cloacal, mercado público e aquisição de equipamentos para coleta de lixo, no Município. 

Art 2• Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. . 
Senado Federal, 27 de janeiro de 1988. ~Senador Huniberto Lucena, Presidente. 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do artigo 42, inciso VI, da Constituição, e eu, 
Humberto Lucena, Presidente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N• 24, DE 1988 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Ceres, Estado de Goiás, a contratar operação de 
crédito no valor correspondente, em cruzados, a 55.000,00 Obrigações do Tesouro Nacional 
-OTN. 

Art. 1' É a Prefeitura Municipal de Ceres, Estado de Goiás, nos liml1os do art 2• da Re5olução n' 93, 
de 11 de outubro de 1976, alterada pela Resolução n' 140, de 5 de dezembro de 1985, amoas do Senado Federal, 
autorizada a contratar operação de crédito no valor correspondente, em cruzados, a 55.000,00 Obrigações.do Tesouro 
Nacional-OTN, junto à Caixa EconôrilfcaFédéral, ·esta na qualidade de gestora do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento 
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Social - FAS, destinada à implantação de meios-fios, sarjetas, galerias de águas pluviais, calçamento e aquisição 
de equipamentos para coleta de lixo, no Município. 

Art. 2• Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
Senado Federal, 27 de janeiro de-1988. -'senador Humberto Lucena, Presidente. 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do artigo 42, inciso VI, da Constituição, e eu, 
Humberto Lucena, Presidente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N• 25, DE 1988 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Guapó, Estado de Goiás, a contratar operação 
de crédito no valor correspondente, em cruzados, a 49.062,00 Obrigações do Tesouro Nacional 
-OTN. 

Art. 1' É a Prefeitura Municipal de Guapó, EStado de Goiás, nos termos do art. 2• da Resolução n• 93,_ 
de 11 de outubro de 1976, alterada pela Resolução n' 140, de 5 de dezembro de 1985, ambas do Senado Federal, 
autorizada a contratar operação de crédito no valor correspondente, em cruzados, a 49.062,00 Obrigações do T escuro 
Nacional-OTN, junto à Caixa Económica Federal, esta na qualidade de gestora do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento 
Social- FAS, destinada à ampliação dos sistemas de meios-fios, sarjetas e galerias pluviais, aquisição de equipamentos 
para coleta de lixo e construção de lavanderia pública, no Município. 

Art. 2• Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
Senado Federal, 27 de janeiro de 1988.- Senador Humberto Lucena, Presidente. 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do artigo 42, inciso VI, da Constituição, e eu, 
Humberto Lucena, Presidente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N• 26, DE 1988 

Autoriza a Prefeitura Municipal de ltaberaí, Estado de Goiás, a contratar operação 
de crédito no valor correspondente, em cruzados, a 17.498,79 Obrigações do Tesouro Nacional 
-OTN. 

Art. 1' É a Prefeitura Municipal de ltaberaí, Estado de Goiás, nos termos do art. 2• da Resolução n• 93, 
de 11 de outubro de 1976, alterada pela Resolução n' 140, de 5 de dezembro de 1985, ambas do Senado Federa! 
autorizada a contratar operação de crédito no valor correspondente, em cruzados, a 17.498,79 Obrigações do Tesouro 
Nacional-OTN, junto à Caixa Económica Federal, esta~ qualidade de gestora do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento 
Social - FAS, destinada à implantação de meios·fios~ sarjetas, construção de lavanderias públicas e aquisição 
de equipamentos para coleta de lixo, no Município. ' 

Art. 2' Esta Resolução entra ein vigor na data dé' s,ua publicação. __ _ 
Senado Federal, 27 de janeiro de 1988. -Senador Hum::.,rto Lucena, Presidente. 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do artigo 42, inciso VI, da Constituição, e eu, 
Humberto Lucena, Presidente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N• 27, DE 1988 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Paulista, Estado de Pernambuco, a contratar opera· 
ção de crédito no valor correspondente, em cruzados, a 240.000,00 Obrigações do Tesouro 
Nacional - OTN. 

Art. 1' É ·a Prefeitura Municipal de Paulista, Estado de Pernambuco, nos termos do art. 2• da Resolução 
n• 93, de 11 de outubro de 1976, alterada pela Resoluçao n' 140, de 5 de dezembro de_1985, ambas do Senado 
Federal, autorizada a contratar operação de crédito no valor correspondente, em cruzados, a 240.000,00 Obrigações 
do Tesouro Nacional - OTN, junto ao Banco do Nordeste do Brasil SA, este na qualidade de agente financeiro 
da operação, destinada à execução de serviços de drenagem e pavimentação urbana em diversas ruas da cidade, 
retificação, limpeza e desobstrução do canal que liga a Avenida Beira-Mar ao Rio Doce, no Município. 

Art. 2• Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
Senado Federal, 27 de janeiro de 198& -Senador Humberto Lucena, Presidente. 
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l-ATA DA 11• SESSÃO, EM 27 DE 
JANEIRO DE 1988 

1.1 - ABERTQRA 

SUMÁRIO 

Estado de Goiás, a contratar operaçao de cré
dito no valor correspondente, em cruzados, 
a 48.000,00 Obrigações do Tesouro Nacional 
.:...-OTN. Vo~ç~~ a~iada por falta de quo· 

1.2 - EXPEDIENTE 
1.2.1-Leitura de projeto 

-~rum. 

- Projeto de Lei do Senado n~ 4/88, de 
autoria do Senador Jamil Haddad, que dispõe 
sobre o exercido da profrssão de lnstrumen
tador Cirúrgico e .dá outras providências. 

I .2.2 -Requerimentos 

- N~' 8/88, de autoria do Senador Nelson 
Carneiro e outros SenadOres. solicitando ho
menagens de pesar pelo falecimento do Minis
tro Carlos Caqueijo Torreão da Costa. Apro
vado, após usar da palavra no seu encami
nhamento o Sr. Nelson ·Carneiro, tendo a Pre
sidência se associado às homenagens pres
tadas. 

- N9 9/88, de autoria do Senador Cid Sa
bóia de Carva1ho, solicitando homenagens de 
pesar pelo falecimento do jornalista Morais Nê. 
Aprovado, após usar da palavra no seu enca
minhamento o Sr. Cid Sabóia de _Carvalho, 
tendo a Presidência se associado às homena
gens prestadas. 

1.2.3 -Discursos do Expediente 

SENADOR JAMJL HADDAD, como líder
Esclarecimentos sobre a situação real da Pe
trobrás. Encaminhando à Mesa, requerimento 
de irúormações a respeito de critérios, adota
dos pelo Governo Federal, para concessão de 
canais de rádio e televisão, através do Minis-
tério das Comunicações. --

SENADORLEJTECHAli.ES-SituaÇ:ãodos 
bóias-frias do Paraná. 

SENADOR rrAMAR FRANCO ,.,.- Apelo ao 
Governador Newton Cardoso, no sentido do 
reexame de ato de dispensa de professores. 

12A-Requerimento 

N<?1 0/88, de autoria do Senador Jamil Had
dad, solicitando ao Poder Executivo informa
ções que menciona. 

1.3 - ORDEM DO DIA 

Projeto de Resolução n9 28, de 1988, que 
, autoriza a Prefeitura Municipal de Caçapava 
do Sul, Estado do Rio Grande do Sul, a con
tratar operação de crédito no valor correspon
dente, em cruzados, a 3.689,02- Obrigações 
do Tesouro Nacional- OTN. Votação adia
~ por falta de quorum. 

Projeto de Resolução n" 29, de 1988, que
autoriza a Prefeitura Municipal de ltaberaí, Es
tado de Goiás, a contratar operação de crédito 
no valor correspondente, em_ cruzac_l.os, a 
13.650,42 Obrigãções do Tesouro Nacional 
- OTN. Votação adiada por falta de quo
rwtL 

Projeto de Resolução rf 30, de 1988, que 
autoriza a Prefeitura Municipal de ltapuranga, 

_ _ Projeto de Resolução n9 31, de 1988_, que 
_ autoriza a Prefe[turá MUniCipal de Janduís, Es

tado do Rio Grande-do Norte, a cOntratar ope-
ração de crédito no vaJor c.orrespon~~te, em 
cruzados, a 8,424,51 ObriQa:çOeS do T escuro 
Nacíonal_- OTN. Votação adiada por faha 
de quorum. 

Projeto de Resolução n~> 32, áe 1988; que 
autoriza a Prefeitura_ Municipal de Monteiro, 
Estado da Paraíba, a contratar operação de 
crédito no valor correspondente, em cruzados, 
a 80.000,00 Obrigações do Tes:ow'O Nacional 
:...._ OTN. Votação adiada por falta de quo.
rum. 

Projeto de Resolução n? 33, de 1988, que 
autoriza a Prefeitura Municipal de Mococa, Es~ 
tãdo de São Paulo, a contratar operação de 
crédito no vaJor correspondente, em çruza~os, 
a 2l.146,62 Obrigações do 'tesouro Nacional 
- OTN. Votação adiada por falta de quo-
rum. 

Projeto __ de Resolução n<~ _34, de 1988, que 
autoriza a Prefeiturã Municipal de Alvinópolis, 
Estado de Minas Gerais, a Contratar operação 
_de crécj]to no vaJor correspondente, em cruza
dos, a·2o:ooo,oo ObrigaÇOes do Tesouro Na
cional - oTN. Votação adiada por faha de 
quorum. 

Projeto de Resolução n~> 35, de 1988, que 
autoriza o G_ovemo do Estado do Acre a con
tratar.operação de crédito no valor correspon
dente, em cruzados, a 1.200.000,00 Obriga
ções do Tesouro Nactonal- OTN. Votação 
adia~ por _falta de quorum.-

Projeto de Resolução n~ 36, de 1988, que 
autoriza o GOverno do Estado do_ Acre a con
tratar operação de crédito no valor correspon
dente, em cruzados, a 1.879.699,2_5 Obriga
ções do Teso,uro Nacional-- OTN. Votação 
adiada por falta de quorum. 

Projeto de Resolução n~ 37, de 1988, que 
autoriza a Prefeitura Municipal de AngéJica, Es-
tado do Mato GrOsSo do Sul, a contratar opera
ção -de crédito no valor correspondente, em 
cruzados, a 4.600,00 Obrtgações_do Tesouro 

- Nacional - OTN. Votação adiada por falta 
de quorum. 

ProjetO de Lei da Câmara n~ 1, de 1988_ 
(n~ 303/87, na Casa de origem), de iniciativa 

"do Senhor Presidente da República, que con· 
cede pensão especial a Dona Maria Carolina 
Vasconcelos Freire. Discussão encerrada, 
após parecer proferido pelo Senador Od Sa
bóia de Carvalho, devendo a votação ser feita 
na sessão seguinte. 

Projeto de Lei da Câmara n~ 2, de 1988 
(n9 302/87, na Casa de origem), de iniciativa 
do Senhor Presidente da República, que con
cede pensão especial a Gilson da Silva Martins 

e dá outras providências. Discussão encer
rada, ap6s parecer proferido pelo Senador 
Pompeu de Sousa, dévendo a votação ser feita 
na ~essão seguinte . 

Projeto de Lei da Câmara n~ 3, de 1988 
(n9 266/87, na Casa de origem), de iniciativa 
do Senhor Presidente da República, que con
cede pensão especial a Benedito_Moreira Lo
pes, pigneiro _do esporte automobilístico brasi
leiro. Discussão enceiTada, após parecer 
proferido pelo Senador Jamil Haddad, deven
do a votação ser feita na sessão seguinte. 

Mensagem n~ 18, de 1988 (n~:-l2!88: na 
origem), relativa à proposta para que seja auto
rizada a Prefeitura Municipal de Caçapava do 
Sul (RS) a contratar-operação de crédito no 
valor correspondente, em cruzados, a 
13.519,74 Obrigações do Tesouro Nacional 
- OTN. Discussão encerrada do Projeto 
de Resolução n~ 38/88, oferecido pelo Sena
dor Leite Chaves, em parecer proferido nesta 
data, devendo a votaç:âo ser feita na sessão 
seguinte. 

Mensagem n~ 27, de 1988 (n~ 20/88, na 
origem), relativa à proposta para que seja auto
rizada a Prefeitura Jli\unicipal de Janduís, Esta
do do Rio Grande do Norte,_a contratar _opera
ção de crédito no valor correspondente, em 
cruzados, a 2.790,00 Obrigaç6es dÕ Tesouro 
Nacional - OTN. Discussão encerrada do 
Projeto de Resolução n~ 39/88. oferecido pelo 
Senador Leite Chaves, em parecer proferido 
nesta data, devendo a votação ser feita na ses
são seguinte. 

Mensagem n~ 35, de 1988 (n9 32/88, na 
origem), relativa à propoSta para que seja auto~ 
rizada a Prefeitura Municipal de Anastácio, Es
tado do Mato Grosso do Sul, a contratar opera~ 
ção de crédito no valor correspondente, em 
cruzados, a 42342,1 1 Obrigações do Tesouro 
Nacional - OTN. Discussão encenada do 
Projeto de Resolução n~ 40/88, oferecido pelo 
Senador Wilson Martins, em parecer proferido 
nesta data, devendo a votação ser feita na ses-_ 
são seguinte. 

Mensagem n~ 36, de 198e (n~ 33/88, na 
origem), relativa ?I proposta para que seja auto
rizada a Prefeitura Municipal de Antônio João, 
Estado do Mato Grosso do Sul, a contratar 
operação de crédito no valor correspondente, 
em çruzados, a 4.800,00- Obrigações do Te
s_o_uro Nacional - OTN. Discussão encer
rada do Projeto de Resolução n~ 41/88, ofere~ 
cido pelo Senador Wilson Martins, em parecer 
proferido nesta data, devendo a votação ser 
feita na sessão seguinte. 

Mensagem n~> 37, de 1988 (n9 34/88, na 
origem), relativa à proposta-p-ara que seja auto
rizada a Prefeitura Municipal de Arai Moreira, 
Estado do Mato Grosso do Sul, a contratas 
opefação de crédito no valo i -correspondente, 
em cruzados, a 48.411,27 ObrigaçõeS do Te
souro Nacional - OTN. Discussão encer
rada do Projeto de Resolução n9 42/88, afere-
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cido pelo Senador Wilson Martins, em parecer 
proferido nesta data, devendo a votaç~o ser 
feita n<'l sessão seguinte. 

Mensagem no 38, de 1988 (n9 35/88, nã 
origem), relativa à proposta para que seja auto
rizada a Prefeitura Municipal de Rio Branco, 
Estado do Acre, a contratar operação de cré
dito no valor correspondente, em cruzados, 
a 30.075,18 Obrigações do T escuro Nacional 
- OTN. Discussão encerrada do Projeto 
de Resolução n? 43188, oferecido pelo Sena
dor Nabor Júnior, em parecer proferido nesta 
data, devendo a votação ser feita na sessão 
seguinte. 

Oficio n9 812, de 1988 (n"' 176/87, na ori
gem), relativo à proposta para que seja retifi
cada a Resolução n9 54, de 1978, que autoriza 
a Prefeitura Municipa1 de Caarapó, Estad,o do 

_·Mato Grosso, a _elevar em Cr$ 30.ÕOO.OOO,OO
-(trinta milhões de cruzeiros) o montante de 
sua dívida consolidada. Apreciação sobres
tada, em virtude de parecer proferido pelo 
Seriador Wilson Martios, concluindo prelimi
nafmente por audiência ao Banco central e 

--- à CZiixà Ecõnõmfca Federal. 

1.3.1 -Discursos após a Ordem do Dia 

SENADOR GD 5.<\eÓú\ DE 0\RVALHO
,...,zonas de processamento de exportação. 

SE/"'ADOR ROfiAjy TITO - . Questão da. 
aposentadoria no País. 

1.3.2-Comunicação da Presidência 

' Convocação de sessão extraordinária a rea-
lizar-se amanhã, às 10 horas e 30 minutos,
com Ordem do Diá <iue-desi9na. 

1.4 -ENCERRAMENTO 

2-MESADIRETORA 

3-LÍDERES E VICE-LÍDERES DE 
PARTIDOS 

4-COMPOSIÇÃO DE COMISSÕES 
PERMANENTES 

Ata da 11" Sessão, em 27 de janeiro de 1988 
1• Sessão Legislativa Extraordinária, da 48• Legislatura 

-EXTRAORDINÁRIA-
Presidência dos Srs. Humberto Lucena, JutaQyMagalhães ·e Francisco Rollemberg 

ÀS 10 HORAS E 30 MINC!TOS, ACHAM-SE 
PRESENTES OS SRS. SE/"'ADORES: 

Mário Maia - AlWzio Bezerra - Nabor Júnior 
- Leopoldo Perez - Aureo Mello - Ronaldo 
Aragão- Olavo ~res --João Menezes - Almir 
Gabriel- Jarbas Passarinho - J_oão Castelo -
Alexandre Costa - Edlson lobão -João lobo 
-Chagas Rodrigues-Álvaro Pacheco-Virgílio 
Távora---:- Cid Sãbôia de Carvalho -Mauro Bene-
vides -José Agripíno - Lavoisier Maia - Mar
condes GadeJha- HurTiberto Lucena- Raimun
do Lira - Marco Maciel - Antonio Farias -
Mansueto de Lavor - Guilherme Palmeira -
Teotônio Vilela Filho- Albano Franco- Fran
cisco Rollemberg-:- Lourival Baptista -luiz Via
na -Jutahy Magalhães -Ruy Bacelar_- Gçrson 
Cãril.afa-- João Calmon .....:: Jamil Hadàãd - -
Afonso Arinos- Nelson Carneiro -Itamar Fran
co -Alfredo Campos - Ronan lito - Severo 
Gomes - Fernando Henrique Cardoso - Mário 
Covas - Mauro Borges - Iram Saraiva - lra
puan COSta Júnior- Pompeu de Sousa- Mau
ricio Corrêa - Meira Filho - Roberto Campos 
- Louremberg Nunes Rocha - Márcio Lacerda 
- Mendes Canale - Rachld Saldanha Derzi -

. PROJETOJ>E LEI DO SENADO 
N•4, de 1988 

151SP,Oe Sobre o exercido da prOfissão 
_de lnstrumentador Cirúrgico e dá outras 
providêndas. 

O.C'ongresso Nadonal decreta: 
Art. ll' _ Fica o exerCício da profissão de lnstru

mentador On1rgico sujeito às disposições da pre
sente lei. 

Parágrafo único. Entende-s_e por lnstrumen
tador Orúrgico o profissional de nível médio que 
ordena e controla o instrumental, antes, durante 
e após a intervenção- cirúrgica, fornecendo-o ao 
cin.lrgião e _zelando pela assepsia do ato; 

Art. 29 D €xetef0:0 dã prõfisSao a que se refe-
re o art. 19 é privativo: ' 
I-dos portadores _de habilitação profissional 

em Curso de Instrumentação Orúrgica, a nível 
de 2~ grau de ensino regular supletivo; 
II-dos diplomandos em <:urso de Instrumen

~çao Cirúrgica existentes até a data da publicação 
desta lei; 

III- dos profissionais que, à data da publicação 
desta lei, comprovem estar no exercício da profis
são há mais de dols anos. WilsonMartins-Leite-Chaves-AffonsoCamar

go -José Richa -Jorge Bomhausen- Nelson 
Wedekil1 - Carlos "Chiarelli - José Paulo Bisol 
-José Fogaça. 

Art._ 39 O Conselho Federal de Educação ftxa
rá o currículo e a carga horária do Curso de lnstru

- mentação Cirúrgica, estabelecendo os minimos 
respectivos. 

O SR. PRESIDENTE (Jutahy Magalhães) -
A lista de presença acusa o comparecimento de 
66 Si's. Senadores. Havendo número regimerital, 
declaro aberta a sessão. 

Sob a proteção de Deus, iniciamOs riossos tra-
balhos. _ 

Sobre a mesa, projeto de lei que será lido pelo 
Sr. Primeiro-Secretário. - -- -

É lido o seguinte 

Parágrafo único.- - Fica assegurada a validade _ 
do curso de nível médio para Jnstrumentador Ci
rúrgico, até o atendimento dÕ caput deste artigo. 

Art. 49 São atribuições do Instrumentador Ci-
-rurglco: - · 

I- preparar as mesas cirúrgicas e o instrumen
tal operatório; 

---,--- P- instrumentar o ato cirúrgico, acompanhan
do todos os tempos da operação e fornecendo 
os materiais necessários; 

m- controlar o instrumenta] cinírgico, antes, 
durante, e após a intervenção cirúrgica; 

IV- zelar pela assepsia do ato cirúrgico. 
Art. 59 Para o exercício da profissão d~ Instru

mentador Cirúrgico, exigir-se-â o prévio registro 
do interessado no Departamento Nacional de 
Saúde ou órgão equivalente. 

Art. 69 Cabe aos órgãos de fiscalização da 
Medicina a f!S_calização do e?{ercíôo profissional 
de fnstrumentador Cirúrgico. 

Art. 7~ O Poder Executivo regulamentará esta 
lei no prazo de cento e vinte dias a contar da 
sua publicação. 

Art. 89 . Esta lei entra em vigor na data de sua 
publicação. 

Art. 9'! Revogam-se as disposições em con
trário. 

Justifi~çã_o __ _ 

Vivemos uma época de acentuado progresso 
técnico. O trabalho· desempenhado pelo lnstru
mentador Cirúrgtco, de incontestável utilidade, 
vai, em verdade, se tomando indispensável. Na 
prática, sua presença é necessária à realização 
de qualquer intervenção. Por isso, ·os priricipais 
estabelecimentos hospitalares têm instituído cur
sos para formação desses profissionais. 

0- Instrumentador prepara as mesas, dispõe o 
instrumental de acordo com a técnica padroni
zada, provê no sentido de_ que tudo esteja _em 
ordem a frn de que nada falte durante a interven
ção. Acompanhando, mentalmente, o médico, 
rimitas ve~es lhe antecipa os pedidos, já que _co
nhece o instrumerital, os tempos operatórios e 
as técnicas das principais cirurgiaS: E de seu d~ 
ver, outrossirJl, manter s~pfe l,impo o Campo 

' operatório ·e ielar pela assepsia indispensável ao 
êxito da cirurgia. 

Profissões notoriamente menos relevantes já 
se acham regulamentadas. 

Os instrumentadores cirúrgicos aguardam,-de 
há muito, o diploma legal que lhes dê o merecido 
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status, servindo de norma à sua atividade profis
siona1 e lhes outorgando as garantias a que, inilu
divelmente, têm direito. 

Daí, a apresentação deste projeto. 
Sala das Sessões, 27 de _janeiro de 1988. -

JamD Haddad. 

O SR. PRESIDENTE (Jutahy Magalhães) -
O projeto lido vai à publicação. 

O SR. PRESIDENTE (Jutahy Magalhães) -
Sobre a mesa. requerimento que será lido pelo 
Sr. Pririlerro--secretário.- - -

J:: lido o seguinte 

REQUERIMENTO 
N•S,de 1988 

Requeremos, na forma regimental, e de acordo 
com as tradições da Casa, as seSuinteS homena
gens pelo fâlecimento do f'i\inistro Carlos Coqueijo 
Torreão da Costa: 

a) inserção em ata de um voto de profundo 
pesar; 

b) apresentação de condolências à farru1ia, ao 
Estado (Bahia) e ao Tribunal Superior do Tra
balho. 

Sala- das Sessões, 27 de janeirO de 1988. -
Nelson Carneiro - -Jutahy Magalhães -
Francisco Rollemberg. 

O SR. PRESIDENTE (Jutahy Magalhães) -
O requerimento lido_depende de votação, em cujo 
encaminhamento poderão fazer uso da palavra 
os Srs. Senadores que o desejarem. 

Concedo _a palavra ao nobre Senador" Nelson 
Came1ici. 

O SR.I'IELSON CARNEIRO (PMDB- RJ. 
Para encaminhar a votação. Sem revisão do ora· 
dor.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Aos 64 anos de idade, faleceu, no último dia 
20, em Salvador, o Miriistro do TribunãJ Superior 
do Trabalho, Carlos CoqUeijo Torreão da COsta. 

Nós, os_que vivemos na velha Província, conhe· 
cemos a trajetória de Carlos Co(jueijO desde os 
dias iniciais da sua bolhante carreira na Justiça 
do Trabalho daquele Estado e afinal, sua projeção 
como integrante do Tribunal Superior do Traba· 
lho, cuja Presidência exerceu-durante os anos de 
1986 e 1987. ~ 

SUa larga folha de serviços à_ causa da Magis· 
tratura e ao Direito do Trabalho consta dos dados 
que incorporarei a este discurso, lamentarido que 
tão cedo a morte colhesse, em pleno_ vigor e ines~ 
peradamente, quem tantos seJViços prestara e 
tantos outros poderia prestar ainda à Ciência do 
Direito. 

Entre oS numerosOs trcilialhOs por ele- publica· 
dos, vale destacar aquele que mereceu vários prê· 
mfos e que se constituiu na melhor obra jurídica 
publicada naquele ano. Foi o trabalho sobre Ação 
Rescisória. - - -

Ao lado do Justiça havia também o homem 
do povo, aquele poeta do povo que recolhia as 
angústias e as alegrias pOpulares e as convertia 
em canções populares. ESSe era Carlos toqueijo
Torreão da Costa. 

Estando na Bahia, durante as férias, resolveu 
submeter·se a uma operação, ainda que o médico 
o acons~lhasse no sentido de que não havia tanta 
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pressa. Mas ele queria aproveitar o tempo, espírito 
inquieto que sempre foi; e foi para antecipai' as 
coisas qtie Carlos CoqLJ.eijo T orreâo da COsta aO· 
tecipou o seu próprio fim. 

A projeção de CadOSJ:oqueijo Torteão_da Cos
ta não foi apenas no País, foi, também, nos canse· 
lhos interilaCionáís, nas ·reuniões da OIT, sobre· 
tudo rias cOOvocações nas Comissões TécniCas 
sobre _o Direito dó Trabalho, rea1izadas pelas iristi· 

-- tuições _especia1izadas nos Estados Unidos. A lei
tura do _seu curricuJo dará aos contemporâneos 
e aoS ·que _Vierein de'poiS de nós noticiã dessa 
figura exemplar de cidadão e de Juiz, de Professor 
e de autor que, bruscamente colhido aóS 64 anos 
de idade, deixa uma obra que poderia ser ainda 
maior e mais enriquecida, se outros anos lhe fos· 
sem dado viver. 

Sr. Presidente, com estas palávras penso tradu
zir o pensamento de quantos conheceram Co· 
queijo CoSta: 

_O Sr. YJrgíllo Távora- Eminente Senador, 
antes de.Y. EX' terminar a sua oração, perm_ita·nos 
um_Jig~-~ aparte.-- -- - :. ~ 

O SR. NELSON CARNEIRO - Pois não. 
Cóin muito prazer. 

O Sr. VIrgílio Távora-V. Ex- fãlou do Jurista, 
do Ministro emérito que foi Carlos Coqueijo Tor
reão.da Costa. Gostaríamos, aqui, de aflorar, ami· 
gos -que fomos de S. EX' por tantos anos, aque
loutra faceta desse espírito multifonne do antigo 
Presidente do_ TribunaJ Superior do TrabaJho, do 
homem amante das Artes, do cultor excelso ele 
Música, talvez uma das grandes discotecas e cole· 
ções de cassetes que possuía este Pais, um hcr 
mem conhecedor de várias línguas, que sempre 
estava a par dos últimos lançamentos, das idéias 
novas apresentadas pelo Globo afora; do causeur 
admirável; do companheiro querido que agora · 
V. EJr sua figura exalta, e de quem nós, seus 
amigos mais íntimos, tanto choramos a sua au
sência. 

O SR. NELSON CARNEIRO - Agradeço 
a V. Ex', porque (:ompleta o perfil de Carlos Ccr 
queijo Torreão da Costa, com quem convivi desde 
a mocidade. E: V. EX' lembra o estudioso, o preo
cupado com tantos outros aspectos que a vida 
suscita, _aos quais,nem todos dão a devida aten· 
~o. NáO só o músico, não só o_amante das Artes, 
mas também o purista da língua; o homem que 
se incomodava, c:ji.ie tinha eiS ouvidos fer!dos 
quando alguém usava, por exemplo, a palavra 
"penalizar" como punir, quando penalizar, dizia 
e1e,- lembrando a etimologia da língua-, pena
lizar é ter pena. Apenar é que é impor pena, mas 
todos continuamos dizendo "penalizando fu1ano". 
Não, "penalizando" estamos tendo pena. 

Isto é apenas um exenplo do muito com que 
Coqueijo Costa ilustrava a sua conversa, para 
mo~fútr como_ a Ungua Portuguesa:_, que ele tão 
bem ~onheci;;t, ia sendo_ usada a cada dia deturpa· 
damente, e as palavras iam ganhando um signifi· 
cada que não era aquele significado com que 
deviam ser lembraàas e _aplicadas. 

Nobre Senador _Virgl!io Távofa, V. Ex' completa 
falando do amigo CarlQS- Coqueijo. Eu itâ-o _quis 
fazê-lo, Sr. Presidente. Falei sobre o homem públi· 
co Carlos Çoqu~ijo torteã_o da Costa. E ~sse flo-. 
mem se completa com aquele homem cordial, 
amigo, alegre, comunicatiw>, Ábia, modesto, cujo 

perfli acaba de ser completado, com a devida 
eritoção e perfeita síritese, pelo nobre Sen<'ldor 
V~rgílio Távora. --

Era_~_ 9U_e tinha a d~er, Sr. PfeSii:fen;e. 

DOCUi'!ENTOA Q(JESEREFEREOSR. 
NElSONCARNÊIROEM SE(! PRONUNCIA-
MENTO: ~ ~ 

Carlos Coqueijo Torreão da Costa, nãScido em 
5 de janeiro de 1924, fdho de Enéas Torreão da 
CoSta e Laura Coqueijo Torreão da Costa. 

FaleCido em 20 de janeiro de 1988. 

O-Cursos 

1 -Bacharelado em Direito pela Universidade 
Federal da Bahia-FaculdadedeDireito-1945. 
2-Bacharelado em Filosofia p~la Universida

de Católica de Salvador - 1955. 
3-Curso da Escola Superior de Guerra, como 

estagiário, no ano de 1973. 

DI-"rrtulos 

1-Ex·Presidente do Tribunal Regional do 
TrabaJho da 5• Região e ex·Vice--Presidente desse 
mesmo órgão. _ _ _ :- _ 
2-Membro Titular da SoCiedade Internacio

nal de Direito Social. 
3-Membro do Instituto Baiano de Direito do 

Trabalho, do qual foi Presidente em dois man
datos. 
4-Membro do Instituto Latino·Americano de 

Derech~ dei Trabajo y de la Seguridad Sedai. 
5-Membro da Associación lberoamericana 

de Derecho dei Trabajo. 
6-,-- Membro fundador do Centro Latino·Ame

ricano de Direito Processual do Trabalho. 
7- B_olsista do Governo Norte-Americano em 

1954, como convidado a observar, nos EUA, a 
organização sindical·trabalhista daquele País. 
8- Participante do Congresso Internacional 

do TrabaJho, sob os auspícios da Universidade 
de Michigan, ano de 1962, em Lansing, Michigan, 
representando a Justiça do Trabalho Brasileira, 
a convite do Governo dos Estados Unidos. 

9 -_Participante da -.1nternaciona1 CoiÍference 
on Trends in industrial and labor relations", em 
Tel-Aviv, de 9 a 14 de janeiro de 1972, a convite 
do Governo de Israel. 

1 O-Participante no IV Congresso Ibero-ame
ricano de Direit.Q do Trabalho e Previdência Social 
(São Paulo, 25 a 26 de setembrO--de-1972), onde 
teve_ aprovada a tese "A Inversão do ânus Subje
tivo da Prova no Processo do Trabalho, em Parti
cular na Revelia e na Confissão Ficta". 

11 -Participante no Congresso lnte"mactonal 
de Direito do Trabalho, realizado em Fortaleza· 
CE, de 19 a 21 de setembro de 1979, promovido 
pela Academia lbero-_americ_ana_de Direito do Tra
balho e da Previdência Social e pelo Instituto Lati
no-Americano de Direto do Trabalho e da Previ· 
dência Soci_al, como ~Iatoi brasileiro dO tema 
''Princípios Caracterl:sticos do Direito Processual 
do Trabalho"". 

12~Participante do Encontro lbero-amerlca· 
no, organizado pelo Instituto de Estudios Sociales 
e pela orr. realizado em Madrid, de 18 a 25 de 
mãio de 1980, onde apresentou e defendeu traba· 
lho sobre "A lnteiVenção do EstadO nas Relações 
Industriais dos Anos ao··. 

13-Participante do seminário sobre "Organi
zações Traba1hist.as Uvres numa DemOCI'C.Icia ln-
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dustrial, realizado em Washington D.Cd~ 10 de ~----:-- At:~tor da monografia "Revelia (no CPC 
julhoa3deagostode 1983,aConVitedoGoverno de 1973 e nã--CLT)", Edições Trabalhistas $/A, 
dos E5tados Unidos. 1'97 4, Rio. -
- 14-Relatorno"NinthlntemationalCongtess" 6 ..:.....Autor do livro, "O Direito Processual do 
com o tema "Arbitration and the RoleoftheCourts Trabalho e o CPCde 1973", LTr., 1975,Sãti'Paulo. 
- The Administratioh ofJustice [n labor Law", 7 -AUtOi do-livrO, "Princípios de Direito Pro-
Munich, september, 1978. --~ céSS'Ual_do Trabalho", LTr., São Paulo, 1.976.-_ 

15 -Ex-professor de Filosofia do Colégio Es- - tC --AUiõr do Jivfo, ''Direito Judiciário do Traba-
U:Idual "Duque de Caxias" e do Ginásio Nossa --lhO'\ "FOrense, Rio, 1978. 
sr da Vitória, em Salvador. _ _ __ - 9 ~Autor do- fulro, "Doutrina e Jurisprudência 

16 - Sócio honorário da Associação-dos Ex- ao ProcessOTrabàlií.ista", LTr., São Paulo, 1978. 
combatentes do Brasil, secção de Salvador, Bahia. 1 O -Autor dO livro, "Mandado de Segurança 

17 -Sócio efetivo do Instituto de Estudos Pon- e·Controle Constitucional'', LTr., Sã"o Pau1o, 1980, 
tes de Miranda. 29-_Ediçao 1982.-- - - - _ -

18-MembrodaAcademlaNacionaldeDireito -n_-- A~or elo livro, "Ação Rescisória", LTr., 
do Trabalho. São PaUlo, 1981, 3• Edição, 1984. 

19 -Membro do Instituto de Direito Social. 12 - Autor do livro, "Direito Processual do 
20-Membro-da-Academia Braslleíra de Letras Trabalho", Forense, 198 

Jurídicas. -13:-Autor de diVefs-os artigÕS publicados em 
21- Presidente da Comissão Examinadora revistasespecializadas:RevístadosTribunais,Sal-

do Concurso Público para Ingresso na C::arreira vador;Ergon,Salvador;TrabalhoeSeguroSocial, 
de Magistério, na área de "Direito do Trabalho", Rio; Fórum, SalVador; LTr.; São Paulo; Revistas 
da Universidade Federal do Maranhão, de I 9 a do TST; do 49, 5~, 69, 79 e 89 TRÍ, "Direito & 
26 de fevereiro de 1981. Justiça", revista da Faculdade de Direito da Ponti-

22 -lntegrante da Delegação Brasileira à_6&' fícia Universidade Católica do RGS-"Irite"rv~nção 
Colifefênda Anual da OIT, em GeneDra, repreSen- do Esta® nas Relações Industriais nos anos 80", 
tando o Tribunal Superior dO Trabãlho nã. quali~ Vol. 9, Ano VD- 85_. 
c:fude de Observador, em junho de 1982. - 14-Autor das seguintes teses: 

23 - Representãnte do TST no ll Encontro a) A identidade física do juiz trabalhista com 
Nacional de Corregedores da Justiça, realizado a causa é uma decorrênda lógica e imperativa 
em São Paulo, de 1 O a 12 de outubro de 1982. da oralidade do processo do trabaJho. 

24- Membro do--Tribunal Administrativo dei -aprovada no Congresso Juríctico, realizado 
Organização dos Estados Americanos (OEA). em Salvador, em maio de 1947. 

25-Membro da banca de concurso para Pro- b) Caráter constitutivo das sentenças coletivas 
fessor Assistente junto ao Departamento de Direi- que dirimem coflitos económicos. 
to do Trabalho e Introdução ao Estudo d6 Direito, ~ éipresentada e aprovada no JU Congresso Ju-
na Faculdade de Direito da Universidade Federal rídico Nacional realizado em Salvador, junho, 
de Minas Gerais (4 e 5 de fevereiro de 1985). 1947. 

26 --Titulo de Cidadão do Município de Cam- c) Para decidir pela inconstitucionalidade de 
pina Grande, concedido pela Prefeitura_Municip~ Jei ou de ato do poder público, carece ajunta de 
de Campina Grande - Estado da Parru_ba, 14 conciliação e julgamento se achar completa na 
de outubro de 1985. sua organização tripartidãria, isto é, deve o.jLliga-

IV-Atlvidades mento ser proferido com a pre~nça simultânea 
1 -Ministro do Tribunal Superior_ c:Jo Tr.:ibalho dos vogais e do juiz togado. _ 
2 -Professor de Direito da UnB (Universidade -apresentada e aprovada no COngresso de 

de Brasilia). Direito Constitucional, realizado em Salvador, 
3-Presidente do Tribunal Superior do Tra- 1949. - - - _ 

baiho -- --~ d) A Compensação e a retenção somente po-
V- Outras atividades derão ser agüidas como matéria de defesa. 
1-Professorda-Úniversidade-Federal da Ba- -apresentada e aprovada no III Congresso 

hia, na Faculdade de Direito. Brasileiro de Direito SOcial, no ano de 1953, em 
2 -Professor da Universidade Católica de Sal- Salvador. 

vador, cadeira de Direito do Trabalho da Escola e) Levantamento da conta vinculada do em-
de Serviço Social. _ _ _ _ pcegado na ocorrência de paralisação total da em-

3 -Advogado militante, n-o ano de 1946, ins- presa por motivo de falência, penhor~bilidade ou 
crito na Ordem dos Advogados do Brasil, secção Triipenhoi'abilidade da conta em nome da em-
da Bahia. - presa.- -
4- Dfretor da Penitenciária do Estado da Ba- __ -;-apresentada e aprovada no U Seminário so-

hia, no ano de 1946. bre Aspectos Jurídicos do FGTS, Recife, 28 a 
VI - Obras PubUcadas 30 de abril de 1972. 

1 - Autor da monograf~ "O Artigo 767 da f) A inversão do ânus sobjetivo da prova no 
CoitsolidaçãodasLeisdoTrabaiho",Bahia, 1953. processo do trabalho, em particular na revelia e 

2 -Autor do livro "Estudos de Direito Proces- na confissão ficta. 
suai do Trabalho", Edições TrabãíhiStas· S/ A, -apresentada e aprovada no lV Congresso 
1971. · lberoam_ericano de Direito -do Trabalho e Previ-

3-Autor da monografia "A morte do empre- dêflcia SoCial, realizado em São.Pa,ulo, de 25 a 
gado e suas repercussões no Direito Mí!tteriãl _e 29 cte· setembro de I 972. 
Processual do Trabalho", Edições Trabalhistas SI -~~_g)_ ~Obireito procesSual do trabalho e os princí-
A. 1972. -- -.. --. - - - pios constitucionais do Processo Civil. 

4 - Autor do livro, 'Temas de Processo do -apresentada e aprovada no Congresso Lati-
Trabalho", Edições Trabalhistas S/ A, 1973, Rio. no Americano de Direito do Trabaho e Previdência 
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Social, São Paulo de 26 a 29 de. setembro de 
1976. "" " """" 1 " 

h) Pagamento direto ao empregado de impor
tância relativa ~o FGTS não depositadas E!m tem
po hábil, conseqüências, em relação ao .!sistema 
do fundo c:Je garantia, quando esse pagamento 
for realizado extrajudicialrilente ou em juizo, efei
tos da quitação dada pelo empregado,! nesses 
casos. 

-apresentada e aprovada no ill Semirjário so
bre Aspectos Jurídicos do FGTS, Cuiitibá, 30 de 
junhoal'dejulhodel977. _ " ' 

15-Revisor das teses apresentad~s no Semi
nário sobre Aspectos j~dicos do FGTS, ~rasília, 
1968. 

a) "Legitimidade ad causam do BNH nas re
clamações intentadas, com base na Lei *9 5.107 
e Regulamento ao FGTS". 

b) "Natureza jurídica dos depósitos relativos 
ao FGTS"~ __ . 1 

16-Autor do livro de crónicas "Mais dia, me-
nos dia", Editora ltapuã, 1972. · · 

17 -Autor do livro de crónicas "Europa, Amé
rica e Bahia", editacl9 pela Fundação Cultural do 
Estado da Bahia (no prelo). 
VIl- Conferências 

1 -ConferenciSta no Simpósio dos J~ízes do 
Trabalho da 5~ Região, em Salvador, 197~. 

2 --Conferencista na 7t Semana J!..lfi~ca, pro
movida pela Faculdade Estadual de ~ireito do 
Norte Pioneiro, real~da em Jacarezinho. Paraná, 
de II a !6deag0Siode1975. . ' 
3-Conferenc_fsta_na Oráerii dOs Advogados 

do Brasil, secção de Belo Horizonte, em ~ 975. 
4-Conferencísta na Faculdade de DF.ito da 

Universidade Federal da Bahia, em Salv~dor, em 
1975, no "Painel sobre a CLT', promovido pelo 
Diretório Acadêmico Rui Barbosa. __ _ 
5-Conferencista no IV Seminário Ju*'dica da 

Petrobfás, em Bras[Jia, no dia 30 c;Je ~~mbro 
de 1975 .• " "" ~-" • ..~. , cc"~ ,- "_ 
6-Conferencista na ADESG de Goiáj., a con

vite do Presidente_ da entidade local, o Vice~Go
.vernador L~ ~ittencourt, SC),bre "O Papel da Jus
tiça do Trabalho na Integração e nq De~envoM
mento", em 25 de setembro de 1975. 
7-ConferenciSta-no Instituto- dOs Advogados 

do Rio Grande ·ao Sul, em Porto Alegre, ciclo 
de três conferencistas, nos dias 27, 28i e 29de 
outubro de 1975. I 
8-Conferencista na Faculdade de' DireitO de 

(lberaba, Minas, em 1974 e 1975. 
9-ConfeiE:hcísta. no TRT. da_ a~ Região, em 

Belém do Pará, nos anos de 1974 e 1975. 
1 o-COnrerendsta no- 2~ Seminário ?e Aper

fei_çoamento de Profissionais_çio_Direito, _organi
zado pelo Instituto dos Advogados, em Salvador 
(duas conferências, dias 13 e 14 de fnaio de 
!976). . . ~ .. . · ... " . 

11 -Conferencista- no f Forúm Nacional de 
Debates sobre Ciências Jurídicas e Sociais, do 
clube dos Advogados do Distrito Federa_l, no dia 
10 de agosto de I 976. . . · _ 

12--Cónferéildsta rio Curso de-Extensão e 
Aperfeiçoamento em Direito do Trabalho e Direito 
ProcessUal do Trabalho, na Faculdade de Direito 
da U.F. do Paraná, Curitiba de 20 ~ 21 de agosto 
de 1976. . .. , · : " , . 

13-CciiiferenC:ista no VI Encontro Brasileiro 
de Faculdades de Direito, em Blumenau, no dia 
27 .de outubro de 1976. 
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14-Confeiendsta no VIl Encontro de Juízes 
do Trabalho da s• Região, sobre ''Execução Provi
sória", no dia 19 de novembro de 1976, em Salva
dor, Bahia. 

IS-Conferencista na Maçonaria, Rio, sobre 
aJustiça do Trabalho~ a Integração e o Desenvol
vimento, em 21 de setembro de 1977. 

16-Conferencista convidado pela Associa
çãO dos Magistrados do Trabalho de São Paulo 
e pelo Instituto de Direito Social, _sobre a Técnica 
da ProcJamaçâo e da Redação das Decisões Tra
balhistas, São Paulo, em 22-9-77.-' - -

17-Conferencista do T Ciclo de Atualização 
Trabalhista, promovido_ pela Associação dos Ad
vogados Trabalhistas de Santos e pela Faculdade 
Católica de Direito de Santos, em 23-9-77. 

18-Conferencista noSérriináriO sobrê aRe
forma Ideal da CLT, em SãO Pãlilo, dia 18-11-77, 
patrocinado pela AASP. 

I 9-Conferencista no Ciclo .de_ Conferências 
comemorativas da passagem do Sesqulcentená
rio da Fundação dos Cursos Juridic.os na Facul
dade de Direito de Olinda, dia 25-1 I -77. 

20- Conferencista no Ir Simpósio" Interdisci
plinar de Direito promovido pela Pontifícia Univer
sidade Católica do Rio Grande_do Sul, sobfe AÇão 
Res_cisória e Sentença Homologat6ria de Transa
ção ou Conciliação, dia 15 de maio_de I978. 

2I- Conferencista nci- u--C:ufsO de Especiali
zação em Direito do Trabalho, promovido pela 
Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, dia 
22 de maio de 1978. 

?2- Conferencista no Ciclo· de- -CÕhferências 
comemorativo do 109 aniversário do Ceub,_pro
movido pela Faculdade de Direffo; Sobre Direito 
Processual Constitucional e Direito Processual do 
Trabalho, em 24 de maio de 1978. 

23- Conferencista no IV Curso de Especia- -
lização em Direito do Trabalho, Processo e Previ
dência Social, do InstitutO de Direito do Trabalho 
e Previdenciário, da Faculdade de Direito Cândido 
Mendes, em 23 de novembro âe 1978, Rio, sobre 
"Confronto entre o Processo Civil e o Processo 
do Trabalho". 

24- Conferencista no Ateneu de Petrópolis, 
no dia 1 ';> de dezembro de 1978_. sobre Solução 
para os Conflitos de Trabalho. 

25-Conferencista na Faculdade de Direito de 
Olinda, nos dias 8, 9 e 1 O de janeirÕ de 1979, 
sobre o Direito Processual do Trabalho: Unidade 
e COnstitucionalidade. 

26 :_·conferencista na· ÃssódaçãO tOmerCla:J 
de São Paulo, dia 7 de junho de 1979, sobre 
o Processo do Trabalho no Anteprojeto da CLT. 

27-Conferencista no ·1v Encontro JurídiCo 
Nacional, organizado pelos bancários, em Salva
dor, dia 14 de junho de 1979, sobre o Proce-sso 
do Trabalho no Anteprojeto da CLT. 

28-Cóilferencista na Corrus-Sãõ- de-LegiSla-~ 
ção Social da Câmara dos Deputados, dia 26 de 
junho de 1979, sobre o Pro~esso do Trabalho 
no Anteprojeto da CL T. 

29- COnferencista ·no SliTIPQSio SObre a ·noVa 
CLT, em Clifibba, dia 8 de agosto de 1979, sob 
os auspícios das Federações e Associações Patro
nais do Estado do Paraná. -

30- c-onferencista -na Escola superiOr de 
Guerra, no" dia ro de agosto de 1979, sobre o 
Traba1hador e o Sindicato no CapitalismO MO.: 
demo. -

31 -Conferencista na ASsociaÇão dos Magis
trados Trabalhistas de São Paulo, em 24 de se
tembro de 1979, sobre o Processo do Trabalho 
no Anteprojeto da CLT. 

32 ~Conferendsta nO lnStítuto dos Advogados 
Brasileiros, Rio, em 25 de setembro de 1919, so

--brEi o Processo do Trabalho no Anteprojeto da 
CLT. ' - . 

33-Conferencista no 6~ Seminário do Serviço 
Juridíco da Petrobrás, Salvador, 1 ~ de outubro 
de 1979, scibre o ProCesso do Trabalho no Ante-
pi'ójetó da CLT. -- -

34- Confe-rencista, ení: Pãsso Fundo, sobre 
o Ptocesso do Trabal~o no Anteprojeto da CLT._ 

35--Conferendsta na Semana- Orlando ·ao-
. rn~s._re_a)iz_ªda_em Ribeirão Preto, organizada pela 

fa_c_ul_dade__de DI~~ _e pela- Ordem dOs Advoga
dçs _do Brasil, Secções de São Pau1o e Ribeirão 
Preto, em 21 de agosto_ de 1980, sobre a Interven
çãO do Estado. o Direito Económico e o Direito 
do Trabalho. 
-36- Conferencista em GOiània, eiri agosto dé 

1980, sobre o Direito Processual do Trabalho e 
Os Princípios Constitucionais dO PrOCesso Ovil. 

37 --Conferencista rio I SemináriO de Normas 
Internacionais do Trabalho, de 3 a 7 de novembro 
de 1980, no Auditório da Confederação Nacional_ 
do Comércio, Rio de Janeiro, sobre a OIT e sua 
função nOrmativa (3-11-80), · 

38-Conferencista no Ciclo -de Conferênciàs 
sobre Temas Jurídicos, realizado em Salvador, 
de6 a 1_0 de abril de 1981, promovido pelaProcu
radorfa Geral do Estado da Bahia, sobre a Ação 
Rescisória, em particular a Rescisória Trabalhista 

. (4-4-81). 
-39- Conferencista; erri Belo Horizonte, a con

vite da Ordem dos Advogados do Brasll, Secção 
de Minas GeraiS; e da AssoCiã-ção Mineira de Advo
gados Trabalhistas, sobre Ação Rescisória na Jus-
tiça do Trabalho, dia 6 de maio de 1981. -

40- Conferehcista, em Brasília, a convite da 
AssOciação dos Advogados Trabalhistas de Brasí
lia, sobre Ação Rescisória Trabalhista, no dia 26 
demaiode198"1. -- " 
· 41- Conferencista, a convite da Ordem dos 

Advogados do Brasil, Sub-Secção de Feira de 
-Santana.:SA, sobre Ação Resdsória Trabalhista, 
·no-dia 15 de junho de 1981. 

42--Conféreri.cista, a cOnvite dO Tribunal Re
gional do Trabalho da a~ Região, Belém-PA, sobre 
Ação Rescisória Trabalhista, no dia 30 de junho 
de 1981. 

43--Conferencista, a convite da LTr. sede em 
São Paul_o -, sobre_Ação Rescisória Trabalhista, 
em julho/1981. · 

44-Conferencista, a cOnvite da Ordem dos 
Advogados do Brasil, Secção Reeife-PE, sobre 
A~~ _ _Fescisória Trabalhista, no dia 4 de agosto 
de 1981. 
- 45 ..:....._Conferencista, a· convite -da Ordem --dos 
Advogados do Brasil, SecÇão Brasília-DF, sobre 
RecursOs Trabalhistas, no dia 23 de setembro de 
1981. . • • 

46 -Conferencista no Seffii:iiáriÕ-Iberoameri
cano de Direito do Trabalho, realizado _em Ma
naus, no dia S:.,I 0.:81, sõDfe Conflitõs de Trabalho: 
métodOs de solução. 

-47- Conferencista, dentro do Ciclo de Estu
dos em Direito do Trabalho, realizado na Escola 
Osvaldo Vergara de Pós--Graduação em Ciências 
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Jurídicas e Sociais, em Porto Alegre - RS, no 
dia 15 de outubro de 1981, sobre Ação Rescisória. 

48-Conferencista na_ "S_~m'ID_~ _çj_~--~tudos 
da ABW", realizada em Juiz de Fora, no período 
de29 de março a 2 de ab_ril de 1982;-Sobre "Ação 
Rescisória, especialmente na Justiça do Traba
lho". 

49-Conferencista; a Convite da Ordem dos 
AdVogados do BrasU, Secção Brasília-DF, sobre 
alguns aspeCtos polêmicos e atuais do Pmcesso 
Trabalhista, no dia 13 de setembro de 1982. 

50 _;_confereriCista, a convite da Associação 
dos Advogados da Rede Ferroviária Federal, sobre 
alg.uns aspectos polêmicos e atuais do Processo 
Trabalhista, de 10 _a 11 de novembro de 1982 
-Friburgo- RJ. 

51 -Conferencista, a convite da Empresa Bra
sileira de_ Correios e_Telégrafos - BrasJ1ia-DF, 
sobre "ReCursOS: Princípios Gerais. -Os Recursos 
na Justiça do Trabalho'~; no dia 11 de abril de 
1983 - no auditóriO da EBTC. 

52::..:: COnfefénciSta, a corlvite d~ CNTC- Bra
síliaMDF, sobre "Métodos de Soll,!Çâo dos Confiitos 
dê Trabalho", nO dia -25 de abril de 1983, no 
49 Curso de OrientaçãO SindicaL 

-53 - Confeiencista, a convite da CNTC- Bra
silia-DF, sobre "40 Anos de Processo do Trabalho: 
Alterações na Legislação e Construção JurispruM 
dénçial", no dia 30 de abri_! de 1983~ n_o Seminário 

·de Direito do Trabalho. 
54-Conferencista, a convite da Escola Supe

rior da Magistratura da Justiça do Trabalho da 
1• Região- Rio de Janeiro, sobre "Competência 
da Justiça do Trabalho", no dia _9 de junho de 
1983, no Seminário de Direito e Processo do Tra
balho. 

55- Conferencista, a convite do Si.ndicato dos 
_ Comerciários de Salvador - Bahia, sobre "40 
Anos do Processo do Trabalho", no dia 29 de 
agosto de 19"83. 

56- C6nferericista, ã Convite da Faculdaae de 
Direito do Triângulo Mineíro, sobre 240 Anos de 
CLT. Evolução Legislativa e Jurisprudencial", no 
dia 30 de setembro de 1 9_83, no Simpósio sobre 
Direito Processual do Trabalho- Uberaba-MG. 

57-ConferenciSta, a convite do Sindicato dos 
Empregados do Comércio de Salvador, no 2.9 Se
minário de Direito Sindical, sobre "Generalidades 
sobre a Convenção Coletiva do Trabalho", reali
zado em 21-11-83, em Salvador- Bahi"a~ -

58 -''Ação Rescisória Cível" - COnferência 
proferida no Curso de Pós-GradUação- AECJDF, 
em 19-2-84. 

5"9- Confêrencista, a convite do lnstitUto dos 
Advogados de Brasília, sobre "Mandado de Segu
rança na Justiça do Trabalho: Peculiaridades", co
memorativa do cinqüentenárl.o desse Instituto, 
realizado em 19-3-84, em Brasília-DF. 

60-ConferenCista, nas ITI Jornadas Luso_..His
pano-Brasileiras de Direito do Trabalho, sobre _"O 
Papel da Jurisprudência na Elaboração-do Direito 
do. T(abalho", realizada em Brasília-DF, em 
15-5-84. . . . . ·-

61-Conferendsta, nas DI Jornadas LUso-His
pano-Brasileiras de Direito do Trabalho, sobre 
"COnVençãO-Co!etiva e Suas Fórmulas de Conten
ção do Desemprego. Desenvolvimento e Recur
sos Humanos em Area Industrial e Administração 
EmpreSarial PãrticipatiVa"; realizada em Salvador, 
em 18-5-84. ·· · ·· 
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62-Conferencista, ii. o Fórum Brasileiro da 
Justiça do Trabalho sobre "Perícia", realizado em 
Gramado ----, RS, em 24-5-84. 

63-Conferência pronUnciada no Instituto dos 
Advogados de Brasllia- DF, sobre '"Processo 
do TrabaJho: Taxinomia e Principiologia", por oca
sião da entrega da medalha Pontes de Miranda, 
concedida por esse Instituto, em 28-5-84. 

64- Conferência pronunciada no I CongressO 
Brasileiro de Direito do Trabalho em 26-10-84, 
na Córifederação Nacional doS Trabalhadores no 
Comércio, sobre "A Reforma da Lei ProcessUal 
Trabalhista". 

65- Conferência pronunciada eiTi Friburgo, 
em 23-11-84, na sede da RFFSA, sobfe "A Refor
ma da Lei Processual Trabalhista", 

66- Conferência pronunciada "na Universida
de de Brasílía, sobre "Mandado de Segurança Tra
balhista: PecuJiaridades", em 06-12-84. 

67- Conferência pronunciada na Ordem dos 
Advogados de Brasí1ia- Secção-DF, sobre o te
ma: "A Assembléia Nacional Coristituinte e o Tri
bunal Supedor do Trabalho", em 14-8-85; 

68-Coriférência -prOnunciada na Associação 
dos Advogados do Brasil - São Paulo, sobre 
"A Justiça do Trabalho e_a _Assembléia Consti
tuinte", em 16 de setembro de 1985. 

69- COnferência pronundada no Instituto 
Pernambucano de Direito do Trabalho e Associa
ção dos Magistrados Trabalhistas- Recife, s_obre 
"Por Uma Nova Concepção Doutrinária do DPT", 
de 18 a 20 de setembro de 1985. 

70-Conferência pronunCiada no VIU Encon
tro de Magistrados da 9~ Região - lRT- Curi
tiba, sobre "Mandado de Segurança Trabalhista: 
Peculiaridades", em 28 de seteiribro de 1985. 

71 -Conferência pronunciada na Ordem- dos 
Advogados de ltabuna- Bahia, sobre "AJustiça 
do Trabalho e a Assembléia ConStituinte" .em 
28-11-85. - -

72- Conferência pronunciada no Curso de 
Aperfeiçoamento de _Magistrados, realizada em 
Belém - PA, sobre "A Justiça do Trabalho e 
a Constituição", em 13-1-86. -

deradO a melhor obra jurídica editada em _1981, 
em 9-11-1982. - -

f2 -Agradado corl1 a corTienda da -Ordem 
do Mérito Militar,_ no grau de Comendador, em 
25'8-1983. -

1.3-Agraciado com o prêmio "Pontes de Mi
randa" de 1984, outorgado, por unanimidade, pe
lo Instituto dos Advogados de- Brlisília, em 
2S:.5-1984. 

14-Agraciado com a Medalha "João Manga
- beira", do Instituto dos Advogados Brasileiros
rAB pela passagem do cinqüentenárlo d~ Institui

- ção dqMandado de S_egurança, em 12-12-1984. 
·15 :...._Agraciado com a Medalha do ''Mérito Ae

rOnáutico" nas comemorações do Dia do Aviador, 
no grau de Grande Ofida,l, em 23-1 0-_1985. 

- 16 -Agraciado com a Medalha da Ordem do 
Mérito do Trabalho, outorgado pelo Ministério do 

Tfabalho, hO graU de Orá-Cruz, em 26-11-1985. 
- 17-AgraciadO Com a Medalha do Mérito Judi

ciário do Tribunal. de Justiça do Estado da Bahia, 
em 3-2-86. -

O SR- -PREsiDENTE (Jutahy Magalhães) -
Em votação o requerimento. 

Os Srs. Senadores que o aprovam queiram per
- IilaileCef sentadOs.~ (Pausa.) 

AprOvado. - - -
A Mesa se associa às homenagens e fará cum

prir a deliberação da Casá 

_ O SR. PRESIDENTE (Jutahy Magalhães) -
So~re a m~sa, requerimento que será lido pelo 
Sr. Primeiro-Secretário. 

É lido o seguinte-

REQUERIMENTO 
N• 9, de 1988 

Requeremos, na forma regimental, e de acordo 
__ com as tradições da Casa, as seguintes homena

gens pelo falecimento do jornalista Morais Né: 
VIU- Condecorações a) inserção em ata de um voto de profundo 

l-Agraciado com a Ordem do Mérito da Ba- pesar; 
hia, no GraU de Comendador (1977). b) apresentação de condolências à farru1ia, ao 
2-Agraciado com a comenda de AJta Distin- jornal "O Povo" e ao Sindicato dos Jornalistas 

ç:ão da Ordem do Mérito Judiciário Militar (1977), do Estado do Ceará, e Associação Cearense de 
do Superior Tribunal Militar. Imprensa. 

3-Agraciado com a Ordem do Mérito Naval, 3alá-das Sessões, 27 de janeiro -de 1988.-
Grau Grande Oficial, em 13-11-1979. -----Cid Sabóia de Carvalho. 

4-Agraciado com a Ordem do Rio Branco, ----=- _Q S_R. PRESIDENTE (Jutahy Magalhães}-
Grau Grande OUcial, em 13-4-1981. _O requerimento lido depende. de votação, em cujo 
5-Agraciado com a Ordem dÕ Mérito de Bra- encaminhamento poderão fazer uso da palavra 

sília, Grau Grande Oficial, em 20-4-1981. os Srs._Senadores que o desejarem. 
6-Agraciado com a Medalha do Mérito Ta- Concedo a palavra ao nobre Senador Cid Sa-

mandaré, da Marinha de Guerra. bóia de Carvalho. 
7-Agraciado_ com a Medalha do Mérito San

tos Dumont, da Aeronáutica. 
8-Agradado com o Diploma -~'Amigo do 

Exé-rcito" .. 
9-Membro da "Ordem do Mérito Judiciário 

do Trabalho'' do TST, no Grau de Grã-CfUz.- · 
10 -Agraciado com a Medalha do Ministério 

do Trabalho e Previdência Social, comemorativa 
do_30? anlve-rsàrio da ClT. ---=-

11 -Agraciado com a Medalha Mérito "Pontes 
de Miranda", da Academia Brasileira de Letras 
Jurídicas, pelo seu livro "Ação Rescisória", consi-

O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO 
(pMDB - CE" Para __ encaminhar a ~tação. Sem 
revisão do orador.) - Sr. Presidente~ Srs. Sena-
acres: -

NO último domirigo faleceu, de_ modo répen
tlno, em Fortaleza, Capital do Estado do Ceará, 
oJorn~jsta_Morais Né, pessoa de hâ muitos anos 
ligada à vida jornalística, onde-se iniciou há mais 
de trinta anos. Morais Né era_editorialista, por últi
mo, do jornal _o Povo, e trabalhou em outras 
empresas de igual missão no s_eu Estado. 

Foi um homem que, primo___Id.ialme':lte, se desta
q:iu pEiiO sentido ético de toda sua atuação, pela 
decênci~ e_ pela grandeza de espírito. 

A informação para ele foi sempre algo de muito 
importante, nunca dando-a como incompleta, 
tendo aquele procedimento de prestar os infor
mes de modo criterioso e honesto. A classe jorna
lística do Estado do Ceará ressente-se deSSa per
dª--lªmentavelmente ocorrida no último domingo. 

_Q Sr. Vlrgfllo Távora - Permite-nos V. ~ 
ul-n aparte, nobre _Se1J.ador Cid Sabóia de Car
valho? ·--- --~---- ----- --

OSR- CIDSABÓIADECARVALHO-Pois 
não, Ex' 

O Sr. Vlrgiilo Távora - No momento em 
Que v.-~Ex'. -com_ tanta percuclência, está falando 
sobre Morais Né, gostariamos de nos associar 
a este preito de saudade que tão brilhantemente 
flui de suas palavras, e principalmente realçar a 
independência hoje tão rara que MOrais Né impu
nha a todas as-suas atitudes. Ele nunca foi homem 
abonado, talvez até por, durante toda a sua vida, 
estar, via de regra, contra os fortes e os poderosos. 
Este homem que morre dá um exemplo ao joma
li~mo do que seja aquilo que é a essência da 
imprensa: a informação imparcial e, ao mesmo 
tempo, a informação absolutamente destemida, 
doesse a quem doesse, feriss_e a quem ferisse, 
mas s_empre com a característica da veracidad~ 
da mesma. Neste momento, permita-nos _associar 
ao pronunciamento de V. EX~' e dar o apoio de 
noss_o Parti~o_ ~s homenagens so~dtadas por V. 
EX' 

--O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO-
-Muito obrigado pelo aparte de V. Ex', que tanto 
ilustra a minha fala, mas, na verdade, V. EX" tem 
razão. Na medida em que cresceu muito o núme
rode órgãos de informação com a atividade jorna
lística, imprensa, ou através do ráclio, ou da televi
são, ou através do cinema, à medida em que 
cresceu muito o consumo da mão-de_-_obra nesse 
setor, tomou-se-mais dificil também a qualidade 
por um fenômeno muito razoável que gerou, in
clusive, a criação no Brasil dos Cursos de Jorna
lismo, que, mais tarde, seriam chamados de Cur
sos de Comunicação, exatamente para que se 
pudessem habilitar de modo mais eficiente, tanto 
do ponto de vista cuJtural, como meramente técni
c_o, aqueles que se candidatassem a esse dificil 
mercado de trabalho. Lamenta~lmente, a im
prensa, como todos os setores da vida nacional, 
vive também a sua crise, pois tudo se atravessa 
em crise neste País. E Morais Né, no Ceará, mes
mo não sendo um professor do Curso de COmuni
cação, foi verdadeiro Mestre_ dii Corriunicação, 
sim~ através de sua_ existência, através de seu tra
balho, através_ de_ sua prática, atr!lvés de sua p~ 
sença nas redações. Foi um professor, sJm, de 
muitos e largos méritos, que soube, com sua ativi
dade ética_ e com o seu mérito, levar aos mais 
joVenS lições inolvidáveis, liçDes que jamais pode
rão ser esquecidas. Ele faz parte daquela estirpe 
de jornalistas que se .formou na_ calor da luta, 
daqueles que chegaram às redações dos jornais 
para as primeiras tarefas, daí à revisão; depois 
do trabalho mais humilde à mera coleta de dados. 
Hoje, já é possível alguém chegar aos jomals as§.i
nando uma coluna ou assinando a matéria de 
maior importância do jornal. 
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Morais Né é exatamente dessa geração que 
não teve uma escola formal, que não teve uma 
academia, que não teve _urna unive-rsidade mas 
teve a própria redação, a oficina do jornal. Foi 
na luta dos jornais pequenos que realmente for
mou o seu temperamento, a sua têmpera, os seus 
caracteres tão pessoais e tão notórios que o fize
ram grande no percurso de sua vida, um tanto 
quanto breve, em face do falecimento inesperado 
do último domingo. 

Sr. Presidente, rogo aos meus companheiros 
de Casa que aprovem este voto de pesar, dirigindo 
ao Sindicato dos Jornalistas Profissionais do Cea
rá, um dos mais destacados Sindicatos da cá.te
goria no Brasil, e também à Redação do jornal 
O Povo, onde era editorialista, e, por ú1timo, à 
sua família, e não a incluí no requerimento, mas 
goStaria que V. Ex" mandasse incluir. Dirijo este 
voto de pesar também à AO -Associação Cea
rense de Imprensa. Rogarei a V. EX"' essa provi
dência complementar. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. 

OSR. PRESIDENTE (Jutahy Magalhães) -
Em VotaçãO o requerim-ento. 

Os Srs. SenadoreS que o aprovam queiram per
manecer sentados. (Pausa.) 

Aprovado. 
A Mesa se associa às homenagens e fará cum

prir a deliberação da Casa. 

O SR. PRESIDENTE (Jutahy Magalhães) -
Concedo a palavra ao nobre Senador Jamil Had
dad, c:omo Líder do PSB. 

O SR. JAMIL HADDAD (PSB - RJ. {;omo 
Uder, pronunda o seguinte discurso. Sem revisão 
do orador.) -Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

No dia 20-8~87, há cinco meses, portanto, soli
citei à Presidência da Casa, com apoio no Regi
mento Interno, ·o-envio ao Chefe do Gabinete CMI 
da Presidência da República de um requerimento 
ao Sr. Ministro das Minas e Energia, para que 
fossem prestadas ao Senado Federal informaç6es 
seàre-a--situação-da-P-êtrobrás. NêSsê mquêrimên
to, solicitava informações sobre a receita e a des
pesa da Petrobrás nos últimos decênios, especifi
cados ano a ano; os credores e devedores da 
empresa, especificados os respectivos montantes; 
a dívida da União, dos Estados e Municíptos para 
com a Petrobrás, especificando Ministérios, Uni
dades Federativas e Municípios no último decê
nio; se existem dívidas a distribuidores; caso afir
mativo, _o montante por empresa e os gastos da 
Petrobrás nesse período com o subsídio do álcool, 
da gasolina, do 61eo Diesel e demais derivados, 
especificamente. 

Sr. Presidente, até o presente momento não 
tive as informações que solicitei, através desse 
requerimento. -Tornei ciência, atrãvés de publica
ção em jornais, de que a Petrobrás gastará US $ 
1 bilhão a mais, devido a cortes nos investimentos: 

"Os sucessivos cortes nos investimentos 
da Petrobrás está comprometendo a produ
ção nacional de petróleo. No período 
1987/89, o País deixará de produzir 159 mil 
barris/dia e, para cobrir essa diferença, a Pe
trobrás terá um dispêndio extra de US$ 1 
bilhão e 45 milhões com a importação do 
produto. Esse valor poderá ser até três vezes 
maior, uma vez que a empresa não tem re-

cursos suficientes para bancar a compra no 
mercado externo e terá que recorrer ao siste
ma bancário, submetendo-se aos encargos 
financeiros dal' decorrentes. 

A denúncia foi feita -ontem pela AssodaC;ao 
dos Engenheiros da Petiobrás, que acusa a 
direção da empresa de agir passivamente 
diante da grave crise que enfrenta a estataL 
O Presidente da Aepet, Antônio MacieJ Neto, 
informou cjue O endividamento da Petrobrás 
com· o -sistema bancário, em 87,- che!jOu a 
USSI ,5 bilhão." _ .. 

:Este foi o déficit pãra que pudéSsemos arranjar 
dinheiro que, praticamente, será empregãdo para 
a importação de petr6leo, e não para ajudar na 
planificação da auto-suficiência do produto no 
Pais. 

___ "Este montante corresponde a 50% do fa
turamentó da empresa. Sofuando-se os en
cargos financeiros aos custos fixos - salá
rios, energia eJétrica e impostos- e aos sub
sídios - álcool, fertilizantes e nafta -, além 
da dívida do setor público com a Petrobrás, 

-que -é do montante de 50 bilhões de cruza
dos, as expectativas são sombrias. Se for 
mantida a atual política de preços e subsídios, 
dentro de três ou quatro anos a Petrobrás 
será _considerada ineficiente pela opinião pú
blica." 

A redução dos investimentos impede a coloca
ção de campos de petróleo em produção, não 
permite a modernização do parque de refino, ade
qUando-'o à realidade de mercado e mantém uma 
estrutura de transportes aquém das necessidades 
de produção (construção de gasodutos, oleodu
tos e aquisição de n~a\rios próprios). Hoje, a Petro
brás contrata mais de 40% dos· navios em opera
ção nos campos de produção e exploração. 

De acordo com esta análise, as conseqüências 
da atual polftica para o setor são graves e repre
sentam um entrave ao desenvolvimento do País. 
Na medida em que a Petrobrás precisa alocar 
f!l:ª~ r~cyr§Q? _ p~a_ irr;.portar petróleo, ela deixa 
de investir na compra de equiPamentos, prejudi
carrdo seriamente a indústria nacional, já que 95%_ 
de suas aquisições são feitas no mercado interno. 
Isso poderá acarretar uma cdse nesse merc-ado, 
dispersando equipes em empresãs que produzem 
exclusivamente em função da Petrobrás, o que 
levará_~ perda de tecnologia." 

O Sr. Jutahy Magalhães - Permite V. Ex" 
um aparte? 

O SR. JAMIL HADDAD - Com o maior 
prazer. 

O Sr. Jutahy Magalhães- QuerO referir-me 
à questão do requerimento _de informações que 
V. Ex' apresentou. Infelizmente, não dispomos de 
nenhuma medida para apurar aqueles Ministros 
e diretores de órgãos que não respondem aos 
no"ssoS- reqti€iírilentos de inforrhações. Pessoal
mente, tive a oportunidade de apresentar, no ano 
passado, um projeto de resolução fazendo com 
qtie esSes requerimento_S:de informações não se
jam mais individuais, do Senador, e sim do Sena
do como um todo que, se aprovados, seriam en
caminhados aos respectivos órgãos, pois sabe
mos que as informações raramente são forne
cidas. Atualmente o que pode ser feito? Nada. 

Como nãO temos condições· de criar a pena para
aqueles que fogem à sua obrigação, também nâo 
temos como obrigá-los _.;li_ nos fomeJ:er informa
ções._ Estamos passando um período em ,que o 
CcingréSsd Nacional teria todas as possibilidades 
de fazer com-que as nossas prerrogativas, as nos
sas verdadeiras e maiores prerrogativas fossem 
atendidas e colocadas na Constituição, mas esta
mo-nos e_Squecendo, estamos deixando passar 
essa op9rtunidade. Estamos discutindo assuntos 
da maior importância --a respeito dos problemas 
sociais, dos problemas econômicos, mas estame> 
nos esquecendo de discutir aquilo que intereSsa 
ao Congresso Nacional, que é a sUa prerrogativa 
de legislar e de fiscalizar. Estamos deixando pas
sar o tempo, já temos um ano de discussões 
nesta Constituinte e, na realidade, pouco fiZemos 
para avançar ·neste sentido~ EScuto quase diariã-
mente o_ noti<:=iário da Constituinte. Vejo os !lobres 
Con-stituintes falarem de todas essas altas e im
portantes questões debatidas no Congresso, mas, 
se V. EX"' fizer o levantamento de quantos Consti
tuintes falaram a respeito do interesse das nossas 
prerrogativas, levará um susto! Este assunto não 
foi discutido. Ainda é tempo, Sr. Senador, de fazer
mos com que na futura Constituição pOssamos 
dispor de meles para que os requerlmeritos, ct:imo 
o de V. Exi', que são do interesSe do Senado Fede
ral, sejam obrigatoriamente respondidos. 

O SR. JAMIL HADDAD - Nobre Senador 
Jutahy Magalhães, V. EX" tem toda razão quando 
recrimina a atuação do Poder Executivo que não 
leva em consideração o Poder Legislativo. 

Dizem que o regime democrático é aquele em 
que há uma independência entre os três Poderes, 
que são autónomos, mas que deve cada um cum
prir com seus deveres diante da Jegislação. Talvez 
o p'roblema da ditadura que o País atravessou 
durante 20 e tantos anos, em que_ o Poder Legis
lativo foi castrado em várias prerrogativas, tivesse 
feito com que, apesar de uma tentativa de reto
mada do processo democrático, os mesmos hábi
tos do passado continuassem a viger. Vemos que 
hoje, como ontem; centenas de decrotos-l@!S são 
editados pelo Presidente da República. E o Con
gresso Nacional nada mais tem a faZer a não 
ser analisar esses decretos-lels, -~p_rová-los ou re
jeitá-los,_ mas os mesmos inldam a sua validade 
a partir do m-Omento da sUa ediÇão. 

Até esta data o Poder Executivo, por nenhum 
dos seus funcionários, tratou de prestar informa
ções à Casa sobre o requerimento que fiz em 
agosto. O desrespeito não é a mim, representante 
do povo fluminense, mas a esta Casa e às leis 
da República. 

O nobre Senador Itamar Frani:;:o,-qUe se enccih~ 
tr,] aqui ao meu lado neste momento, é autor 
de vários requerimentos de informações ao Poder 
Executivo, sem que tenha tido resposta de ne
nhum deles, indusivé: um ein que me associei 
a S. ~ para IormulaÇão. 

O Sr. Jtalnar Franco.....:. Permite-me V. Ext um 
aparte? 

O SR. JAMIL HADDAD -Ouço o Senador 
Itamar Franco, com muita satisfação. 

O Sr. Itamar Franco -Senador Jamil Had
dad, ouvi o Seriàdor Jutahy Magalhães, como 
sempre, com a rriaiOr atenção. V. EX' toca num 
ponto da maior importância para a atividade parla-
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mentar: o pedido de informação. V. Ex!' já esclare
ceu à CaSa que temos vários pedidos de informa
ções, inclusive um da maior gravidade porque 
se trata da chamada "conta secreta do acordo 
paralelo", a .. Conta Delta lll", do Governo federai, 
quando sabemos que qualquer atividade nuclear, 
através de um decreto legislativo do ex-Presidente 
José Fragelli, deveria ser aprovado pelo Congres
so Nacional. No entanto, o Governo que aí está 
processa um acordo miCJear-paraJelo, com verbas 
secretas. Fizemos um pedido de informação no 
ano passado e até hoje, Senador Jamil Haddad, 
esse requerimento não foi respondido. Ao çon
trário do que se imagina, há leis. O Executivo 
pod_eria ser enquadrado no crime de responsa
bilidade. Isso é dare, é .evidente que após 30 dias, 
se o Executivo não re$ponder a uma indagação 
de_ um Parlamentar, num requerimento aprovado 
em plenário, como é o caso de V. Ex', como 
foi o meu caso e o do Senador Jutahy Magalhães, 
caberia, como cabe, à Mesa Diretora tomar as 
providências cabíveis. Mas, infeJizmente, Senador 
Jama Haddad, o Parlamento é o que se vé: apesar 
de estarmos na Nova República, num estágio de
mocrático, continuamos ainda sob um regime 
autoritário. O ExecutiVo não responde e_ nada 
acontece com as informações que não são presta
das. Portanto, a minha solidariedade a V. Ex" e 
a esperança de que realmente o Congresso Na
cional possa se afirmar. Mas ele s6 se afirmará 
se puder exigir do Executivo o cumprimento das 
suas obrigaçôes se não apenas o Executivo con
seguir do Congresso Nacional tudo aquilo que 
deseja 

O SR. JAMH.. HADDAD -Nobre Senador 
Jtamar Franco. V. EJcl' tem toda razão. ESte é o 
momento em que se elabora a nova Carta Magna 
do País, para que o Poder Legislativo volte a ter 
as prerrogativas que lhe foram castradas pelo Mo
vimento de 1964, e que todos nós tenhamos a 
consciência de que significamos um Poder que 
representa a opinião da população brasileira. 

Quando solicitamos esses requerimentos de in
formações não o fazemOs apenas pelo fato de 
querer_ fazer um pronunciamento e dar ciência 
a determinadas pessoas do nosso círculo de rela
ções, mas para nos inteirarmos da conduta e da 
política do Governo, em determíriados setores, 
que contrariam os interesses nacionais. E como 
disse, muifo bem o nobre Senador Itamar Franco, 
faço, neste momento, utna sOlicitação à Mesa, 
já que recebi um brilhante aparte do Secretário 
Senador Jutahy Magalhães, para que a Mesa, na 
próxima reunião, tome as providências cabíveis 
para que haja uma ação contra o Poder Executivo, 
que não cumpre o que a legislação determina. 

O Sr. João Menezes - Permite-me V. EX' 
wn aparte? 

O SR. JAMlL HADDAD - Com a maior sa
tisfação, ouço V. EX" 

O Sr. João Menezes ~Senador, achQ _que 
V. EJcl' tem toda razão_em abordar este assunto, 
embora existam as normas constitucionais, que 
podem ser aplicadas pela falta de cumprimento, 
de resposta, a esses pedidos de informação. Já 
existe lei neste sentido e pode ser aplicada._ Então, 
seria necessário que se aplicasse a lei em todos 
os casos. O Cóngresso Nacional - o Senacp 
e a Câmara - também incorre nesses mesmos 
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erros, nessa mesma fatalidade histórica. Temos 
Projetes que correm na Câmara e no Senado 
que levam cinco, seis, oito anos para chegar ao 
$_eQ. término, ultrapass?lffi_ todos os prazos, ultra
passam tudo. Chegou a hora de nos unirmos, 
realmente, procurarmos trabalhar, encontrar um 
caminh9 exato para a solução desse grave proble
ma. O problema não é só do Executivo; é do 
LeQislativo é do Judidário~No Judiciário as ques

__ tões entram e levam 1 O para chegar ao seu fim, 
quando chegar. Há uma desordem administrativa 
geral.Achoquefaz muito bem V. ~em redamar, 
chamar a atenção para esse assunto, mas o de
feito não está só no Executivo, está nos TrêS Pode
res·. Têih cjue-haver uma consdentização se real
mente queremos mudar a nossa feição histórica 
e- triudar, sobretudo, o resultado dos trabalhos 
de todos os Poderes. Muito obrigado a V. EJcl' 

O SR. JAMIL HADDAD - Nobre Senador 
João Menezes, V. ~ toca num ponto que, na 
realidade, também merece_ de nossa parte todo 
o apoio. Há necessidade de uma maior dinami
.zação e de que os prazos para a tramitação dos 
projetes nas Casas do ConQ'resso sejam Cum
pridos. 

Este ê_ o grande momento de, ao menos nós 
que desejamos uma democracia plena, tentarmos 
fazer com que haja uma consciência dos parla
mentares para a gravidade do momento história
político brasileiro, e que esse momento nos leve 
a uma reflexão profunda, com a modificação de 
estruturas arcaicas. defasadas e que, no passado, 
já deram a demonstração de que não são mais 
aceitas pela população brasileira. Há que se refor
ifiu1ãf-essa legislação, há que se dar uma nova 
Clinâmica ou, então, nós, do Poder Legislativo, 
continUaremoS serido ffienospfezados pela opi-
nião pública. -

Naquela época, Sr. Presidente, quando apre
sentava o requerimento, já se configurava, para 
nós, o ,que é hoje palpável: a grave crise política 
para a qual se encaminhava a nossa maior empre
sa, -mars--pfecisamente, a grave crise para a qual 
a Petrobrás era conscientemente encaminhada 
pelo Governo. Continuo no aguardo daquelas in
formaçõ~s e reafirmo o meu requ_erimento. 

Hoje, Sr. Presidente, precisamos de mais infor
mações, ,e vou até fazer um requerimento convo
cando o Sr. Presidente da Petrobrás para compa
recer a esta Casa, a fim de prestar inforrnaçôes 
de viva voz, já que, através de requerimentos, não 
tem sido possivel que nos sejam concedidas essas 
informações. 

Entendo que o presidente da empresa deve 
ser chamado a depor nesta Casa, e a informar 
à Nação braslleira a situação real em que se en
contra a mais nacional de nossas empresas. 

Denunciamos uma política de sucessivos cor
tes no orçamento da Petrobrás, cortes que, não 
por acaso, são feitos no orçamento para investi
mentos, como uma política concebida para debi
litar a empresa. Em I 987, esses cortes nos investi
mentos foram de 580 milhões de dólares e, para 
1988, estão anunciados cortes de cerca de 2 bi
lhões de dólares. Os investimentos previstos para 
1988são de 13,7 bilhões de cruzados, exatamente 
37% a menos do_ que o despendido em 1987, 
sem desContar a taxa infladonária. 

Os_ recursos da área de expJoraç8o são, em 
1988, os mesmos 6 bilhões de 1987, e os recursos 

do Departamento de Perfuração, o J16.górdio, são 
reduzidos em 23%. __ _ 

Sr. PreSidente, esteS dados são eSt'arrecedores. 
A nossa Petrobrás, oriunda do movimento de 
consciência política nacional, oriunda de uma luta 
pela qual muitos braslle.iros sofreram violênCias, 
policiais até, a nossa Petrqbrás, que se tomou 
um· exemplo de_ empresa, _está_ send~, _neste mo
mento,_acredito --e_u, -conscienteçnent~ preQ~ada 
para ser desmoralizada e permitir-se, então, mais 
uma vez, aquela falácia da necessidade da privati .. 
zação das empresas governamentais. 

O Sr. R9'berto Campos - Permite V. ~ 
-um aparte? 

O SR. JAMIL HADDAD- Com-a: Jriãl0f5a:. 
Jjsfação ouço V. Ex-' -

O Sr. Roberto Campos - Sr. Senador, O 
problema da Petrobrás, com sua atual escassez 
de recursos-para investimentos, é, ao mesmo tem
po, extremamente grave e gjmples: a Petrobrás 
vem cortando os programas de investimentos, 
quando poderia ter adotado uma alternativa muito 
melhor. A alterTiativa melhor é vender suas partici~ 
pações no variegadO elerlco de indústrias petro
químicas, onde _s~~- presença não é mais neces
sária. Aliás, do decreto que presidiu a criação_ da 
petroquímica se infere que a partlcipação da Pe
trobrás deveria ser ineramente residual, não se 
tratando de área sujeita a9 monopólio. R~sidu;;~I_ 
e supletiva. O que significa a palaVra supletiva? 
Significa que o investimento deve ser feito quan· 
tum satis, não mais, não menos do que aquilo 
estritamente necessário para vialibizar investimen
tos. Ora, a indústria petroquímica DraSlleira ê, hoJe, 
robusta. Há capitais privados a col'!lprarem essas 
participações, que- oriQ"inarianiente ·foram úteis, 
senêo mesmo necessárias, maS que hoje Signifi
cam mera ocupação de pessoal e cargos de dire
toria para a Petrobrás; sem nenhum programa 
desenvolvimentista. Na realidade, essa participa
ção tomou-se até ilegal, de vez que a participação 
-é supletiVa_.:_ e suplenva significa quantUm sa~. 
Verificada a p-ÕSsibilidade e sobrevivência dessas 
indústrias petroquimicas sem a Petrobrás, ela de
las deveria desfazer-se ~aplicar todos Os recursos, 
cOncentrá~los maciçamente naquilo que reaJmen
te conta e que é a sua missão rilonopolística fun
damental, quer dizer, a pesquisa e a·exploração 
de petróleo. Por isso, temos llnlCU:rise, a meu 
ver, de fáCil sOluÇão. A Petrobrás poderia certa· 
mente conseguir dois bilhões e mais dois bilhões 
de dólares de recursos para aplicação prioritária, 
-se gjmplesmente os seus funcionários e diretores 
não estivessem aboletados nas empresas petro
químkas, de que não querem, a nenhum custo, 
desfazer-se, quando, na realidade, são campos 
próprios de _op~ração da empresa privada. 

O SR- JAMIL HADDAD - Na realidade, o 
aparte do nobre Senador Roberto Campos: vem 
de encontro ao pronunciamento que fazía. S. ~ 
acha que a solução poderá ser encOntrada a partir 
do momento em que a Petrobrás saia do campo 
relacionado com os investimentos do setor da 
petroquímica. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, riós tenÍOSOUvi
do, sistematicamente, críticas violentas contra a 
estatização de determinadas empresas. Temos 
várias empresas que hoje são e_statais porque 
eram privadas, tiveram uma ajuda governamental, 
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foram à situação fa1imentar, e o Estado veio a 
assumi~las. Mas, o que se quer, na reaJidade, é 
investir contra empresas do porte da Petrobrás, 
da Eletrobrás, da Embratel e outras que honram 
a iniciativa estatal brasileira e que levaram nosso 
País ao desenvolvimento ao qual chegamos. Se 
não continuarmos subsi<:fiando violentamente o 
álcool, como estamos subsidiando, poderemos, 
dentro de pouco tempo; ser auto-suficientes em 
petróleo; mas, a partir do momento em que os 
investimentos diminuem, somos obrigados a im
portar mais. Neste ano, a previsão é de 1 bilhão 
de dó!ar~s de importação e, ~m contrapartida, 
vai-se travar a exploração de petróleo nos grandes 
campos petrolíferos da Bacia de Campos _e, agora, 
da Amazônia. 

O Sr. Aluízfo Bezerra - Permite V. EX" um 
aparte? 

O SR. JAMIL HADDAD -Pois náo. Ouço, 
com muito prazer, o aparte de V. Ex" 

O Sr. Aluízio Bezerra~ Nobre Senador, ou
ço com atenção o pronunciamento -que V. ~ 
faz, com muita propriedade, sobretudo quando, 
nos días atuais, discute~se na Assembléia Nacio
nal Constituinte a nadonalizaçã:o da distribuição 
dos derivados do petróleo. Nobre Seilador Jamü 
Haddad, V. EX' sabe que os maiores encargos 
da Petrobrás estão just~ente na prospecção, a 
parte mais dificil. Essa empresa, que representa 
interesses económicos e estratégicos do País, no 
que diz respeito à produção e à comercialização 
do seu petróleo, como bem colocada por V. Ex', 
foi criada após grandes campanhas populares, 
que contaram com a partidpação da UNE e diver~ 
sas organizações, revelando o sentimento nado
nalista do povo brasileiro e vencendo as arma
dilhas do imperialismo norte-americano e dos 
seus agentes em nosso Pais._ A P~obrás, que 
é a expressão da vitória dã vontade do povo bras i~ 
leiro, tem participação de 40% na distribuição 
e na comercialização do petróleo, o fllé mignon, 
pois o mais lucrativo, enquanto as ef!l.Rresas es~ 
trangeiras, a Shell, a Esse e ã Atlãfltic -e õU.tras 
têm 60% na distribuição. Daí por que, nobre Sena~ 
dor, aproveitando o discurso que faz V. &i', gosta
ria de defender aqui a proposta que está sendo 
debatida na Constituinte, de manter-se a naciona~ 
lização da distribuição do petróleo cOrJ:19 !Jina ne
cessidade patriótica que atende aos interesses do 
povo brasileiro e que, com muita justiça, irá forta
lecer a Petrobrás. Gostaria ainda, de enfocar outro 
problema, muito atual, que é a produção de ál· 
coo!, na qual o Governo foi obrigado a entrar, 
e a ampliação dos investimentos n<!l distribuição 
de petróleo. Esse avanço da busca, de petróleo 
não serve tampoUco a um- projeto- riacioriãl de 
transporte, porque os nossos GovernoS São- leva
dos a atender aos interesses da Ford, da Volks~ 
wagen e outras empresas vendedoras de carros 
de luxo em nosso País, quando se deveria ater 
e estudar, com profundidade, o sistema de trans-
porte, baseado nas grandes distâncias, examinan
do com bastante profundidade o aspecto do slste~ 
ma ferroViário, naquüo que possa ser combinado 
com o sistema rodoviário; esse aspecto exige 
maior reflexão. Deixo aqui apenas, no aparte que 
faço ao pronunciamento oportuno de V. Ex', para 
que possamos debatê-lo futuramente. No mo
mento, gostaria que nos ativéssemos ao aspecto 
concreto da defesa da distribuição do petróleo, 
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em tomo das empresas nacJonais, nos debates 
que fazemos atualmente na Constituinte. É o apar· 
te, agradecendo a V. Ex~ pela oportunidade que 
rne dá de fazê~lo em tão brilhante pronunciamen
to que faz, nesta Casa, hoje. 

O SR. JAMIL HADDAD - Eu é que agra. 
deço a V. Ex1', Senador Alufzio Bezerra, pelo aparte 
c:::om que me honrou, e que ficará induido no 
pronunciamento que hoje faço. 

Sr. Presidente, V. Ex' me alerta de que rneu 
tempo está esgotado. Aproveito, então, este minu~ 
to restante para informar que estou remetendo 
hoje mais um requerimento de inforinações ao 
Ministério das Comunk:ações, através da Casa Ci· 
Vil,_ com o seguinte teor: 

Requerimento à Mesa, na fonna do art. 239, 
inciso fJ alínea "b'', do Regimento Interno, sejam 
solidtadas ao Poder Executivo (Ministério das Co
municações), atraVés da Casa Civil, as seguintes 
informações: 

1 - Qual_ o critério que o atual Governo vem 
-adotando para a concessão de canais de rádio 
e de televisão, através do Ministério das Comun_iw 
<::ações? _ 

2 -_Quantos canais d.e rádio, AM e/ou FM, 
foram concedidos- entre fevereiro de 1986 e a 
presente data? 

2:1 - Especificar cada uma das concessões, 
o capital social, a freqüência, a potência irradiada, 
a sede .e nome do(s) titular( es) da concessãq. 

3--Qüantos cãnaís de televisão foram conce~ 
dídos, no mesmo período? _ 

3.1 -Especificar cada uma das- concessões, 
o respectivo capital soc::ial, potência, sede e nome 
do(s) titular(es) da c_pncessão. 

Justificação 

O País assiste, estarrecido, ao festival de con
c:::essões de rádio e de televisão. 

Diariamente, a grande imprensa denuncia esse 
festival que o Governo estaria realizando com re
·c:::ursos-públicos. Mais.:do que isso, denuncia~o 
como instrumento de corrupção da vontade cons
tituinte. A acusação é_sumamente grave. Não ape
nas põe em xeque a moralidade governamental, 
C:::Qmo faz pairar sobre todo o Congresso e_ a Cons~ 
tltuinte, que há de ser ilibada, a grave acusação 
de corrupção passiva. 

Conhecer a política de concessões de emis~ 
Sóras-de rádío e de televisão, vigiar mesmo essas 
concessões, conhecer possíveis beneficiários, es
se ê um dever indeclinável do Senado, que não 
poderá faltar à Nação. 

Sala das Sessões, - JamD Haddad 
Sr. Presidente, apresento este requerimento em 

razão de tennos ... 

Ó Sr. Mauro Borges - Pennite--me V. ~ 
um aparte? · -

OSR.JAMILHADDAD-ComMuitasatlsfa~ 
ção, nobre Senador Mauro Borges. 

O Sr. Mauro Borges- Cumprimento V.~ 
pela oportunidade do seu discurso, que envolve 
assuntos da maior importância para o nosso País, 
sobretudo esta questão da transferência da admi
nistração, que n3o pode Virar as costas para a 
informação a que o Congresso tem direito. O 
Senador Jutahy Magalhães, aparteando V. Ext, 
mostrou sugestões interessantíssimas, que deve-

riam ser transformadas em lei, que obrigassem 
os Ministro.~ a realmente responder ao Senado 
da República. V. EX' tem toda razão não s6 no 
que disse a respeito da Petrobrás, a necessidade 
de salvaguardar esta grande empresa que tem 
sido, de certa forma, o orgulho do povo brasileiro, 
mas também a questão da informação. Mais uma 
vez, V. ~_etoclos_nós vamos ter decepção de 
não termos nenhuma resposta, sobretudo, neste 
caso que V. Er- mostra agora, na questão das 
telecomunicações, rádio, televisão, etc., que é um 
dos pratos predüetos da_corrupção que se pratica 
hoje, neste momento, em nosso Pafs, pelo Goverw 
no da República, para ganhar adeptos para os 
seus deslgnio~ de maior tempo de permanência 
no Governo. Este_é um dos exemplos mais claros 
e_ evidentes da grande corrupção que lavra no 
Governo, neste momento, à cata de votos, para 
o mandato de cinco anos do Presidente da Repú
blica. 

O SR. PRESIDENTE (Francisco Rollemberg. 
Fazendo soar a campainha.}- SoJidto ao emf~ 
nente_cll:ador_condua o seu pronunciamento, haja 
viSta qué V. Ex!' já ultrapassou vínte e oito minutos 
do seu tempo. 

O SR. JAMIL HADDAD - Sr. Presedente, 
vou encerrar neste momento. 

O motivo que me levou a este requerimento 
de informação foram as noticias veiculadas em 
jornais, rádios, inclusive na revista Senhor, em 
que se denunda que os desprendidos receberam 
estações de rádio, etc., tais como Medina, Furtado 
e Hélio Costa, que são ligados na freqüência do 
Planalto, e Cariabrava, aqui junto com ·o Gover~ 
nador do Estado, dizendo que não há nada de~ 
mais receber um canal de rádío, que isso repre
serita financeiramente muito pouco; Sr. Presiden
te, coincidentemente, são todos aqueles que estão 
apoiando os cinco anos de mandato para o Presi
dente José Samey. 

Eram estas, _Sr. Presidente, as palavras que que
ria proferir neste momento, agradecendo a todos 
os aparteantes que abrilhantaram o meu pronun .. 
ciarnento. (Muito bem! Palmas.) 

Durante o discurso do Sr. Jamil Haddad, 
o Sr. Jutahy Magalhães, ]?~Secretário, deixa 
a cadeira da presfdênda, que é acupada pelo 
Sr. FranciSco RoUemberg, Suplente de Se-
cretário, - -

O SR. PRESIDEI'ITE (Francisco Rollemberg) 
- Co"ni::edo a palavra ao nobre Senador_ Leite 
Chaves._ -

O SR. LEITE CHAVES (PMDB- PR. Pronun· 
da o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, _Srs. 
Senadores: 

Estamos sendo prejudicados na Casa, pela in
sistente presença das Lideranças na tribuna. Os 
I O minutos a elas concedidos pelo Regimento 
destina~se a matérias relevantes, de natureza ins
tante, nunca para casos menores, pessoais, Por 
cinco vezes consecutiw.s tenho sido prejudicado, 
ainda que inscrito em primeiro lugar. O Uder que 
me antecedeu na tribuna, ocupou~a por 55 minu
tos, quando o tempo regimental era de 1 O minu~ 
tos apenas. A Mesa tem sido tolerante na crono
metragem dO tempo. Entretanto, não é concebível 
que faça generosidade com o que não é seu. 
Os Senadores não Uderes ficam prejudicados ou 
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sem direito de abordagem a temas importantes 
ui-gentes, inadiáveis. Doravante lev:antarei questão 
de ordem toda vez que o Regimento, neste parti
cular, deixar de ser observado. 

O SR. PRESIDENTE (Francisco RoUemberg) 
-A .Mesa acolhe a reclamação de V. Ex", e-infor
ma que ela não tem nenhuma preferência espe
cial por qualquer um dos Srs. Senadores. Quancfo 
está a findar o tempo regimental, faz o sinal verme
lho funcionar. Para nosso pesar, nem todos os 
Srs. Senadores entendem que está por terminar 
o seu período regimental, e continuam os seus 
pronunciamentos, nos mais das vezes, sendo in
terpelados por vários outros colegas, sinal de que 
o seu discurso vem despertando um certo inte
resse. 

V. Ex!' tem razão. A MeS8, doiaYante, -iiá fazer 
cumprir o Regimento e obedecer o período regi
mental para cada um dos seus oradores. __ 

O SR. LEITE CHAVES- Sr. Presidente, se 
não fosse a importância do assunto que me traz 
aqui, eu teria cedido minha vez ao Senador Itamar 
Franco. Mas, na vez pasSada-, fiz esta concessão 
a S. Ext, e não tive condições de levantar a minha 
voz em favor dos desabrigados do Paraná, dos 
bóias-frias, dos desassentados, como pretendo 
fazer hoje. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, quero tocar, ho
je, em um assunto que considero relevante, que 
não se refere apenas ao Estado do Paraná, mas 
também ao· País, porém na(juele Estado adquiriu 
ele uma preeminência extraordinária: é a questão 
dos bóias-frias, dos acampados. 

Sr. Presidente, estamos com 41 mil desabri
gados no Estado do Paraná, sendo que 3 mil 
estão morando às margens das estradas há mais 
de ano. Vivem em acampamentos de lona, qUan
do existem, em situação dantesca, ameaçados, 
sem alternativas, na esperança de uma solução 
do Governo Federal. Milhares de crianças ali estão 
na iminência de contraírem epidemias. Aliás, soli
citei a interferência do Exm~ Sr. Ministro da Saúde 
para que desse a assistência necessária para. que 
fosse evitada a epidemia, o aumento das margens 
de degradação. 

Quando uma cidade é incendiada ou inundada, 
gera-se um estado de calamidade pública que 
reclama imediata interferência do Governo. A si
tuação aqui retratada em tudo se equipara à de 
calamidade pública. E o Governo do Paraná não 
é culpado por isso; e esses desajustamentos de
correram da política federal, que há muito tempo 
vem ali sendo '"estabelecida sem contemplação 
alguma para o social. Primeiro foi a erradicação 
do café. Erradicaram-se milhares e milhares de 
hectares de cafezais. O governo militar de ·então 
deixou de financiar o cultivo, passando a estimular 
a erradicação mediante pagamento por cafeeiro 
erradicado. E a pressão do Governo era inafas
tável por falta de qualquer outra espécie de fman
ciamento, à época. Pretendia-se estimular a cultu
ra de soja, mas a elevados custos sociais. Basta 
dizer que em uma área de 5 alqueires de café 
podia viver uma famüia de 5 pessoas. Esse núme
ro é o suficiente para cuidar de uma fazenda de 
soja de 100 alqueireS. 

Assim, a erradicação dos cafeUiis implicava que 
milhares de pessoas se retirassem do Paraná, de 

suas terras ou mesmo da lavoura na qual traba
lhavam. 

Outro problema que houve para agravar toda 
essa situação foi o das inundações nQ Paraná. 
Em 1975, fiz _um discurso, aqui, mostrando os 
aspectos negativos da iniciativa de ltaipu, que foi 
construída sem qualquer consideração para agri
cultores lindeiros do rio Paraná. Da mesma ma
neira foram_const;ruídas diversas outras hidrelé
tiicas no Estã.do,- sem consideração alguma para 
o soda!. 

Aquelas inundações que, hoje, chegam a quase 
10.000 km2 , implicaram a retirada de milhares 
de pessoas. Algumas receberam indenizações. 
mas [rrisórias, que não bastaram, sequer, para 
comprar outros sítios onde se instaJar. 

-"A -poHtica de créditos subsidiados a grandes 
fãzeiideifOs, levaram-nos a dispor de meios abun
dantes para comprar os sítios vizinhos, formando 
latifúndios antes inexistentes na região. Muitas ve
zes-o-sitiante, não bem informado, terminava ven
dendo a sua propriedade na suposíção de fazer 
bom neg6do e, na realidade, terminava perdendo 
o poder aquisitivO para outro imóvel, indo morar 
em faVelas. 

_ AsSím, Sr: Presídente, são muitaS causas, mas 
como V. EX Vê, causas origináriã"s-dà pOlítiCa do 
Oovemo Federal_. Lembro=me_ de que uma vez 
estava ·em LondreS e_o SeiladOr Roberto Campos 
me recebeu num- jaritar e conversava com S. Ex' 
sobre aquilo, e S. ~ dizia que, realmente, a mo
noculttu:ZJ -~ prejudicial mas eu destacava para 
S. Ex" ã.ifUeJe ãspecto SO-cial do problema. 
- EritãO,-Sr. Pi-esidente, oitfem estive com o Mi

nistro da Reforma Agrária, Jader Barbalho, para 
que encontremos uma solução urgente para este 
caso, porque, digamos, já começou a haver mor
tes, as tensões são muito grandes, e nessa visita 
estive acompanhado pelo Deputado Estadual Jo
sé Domingos Scarpellini e de um dos Prefeitos 
de um dos Municípios que vivem o problema, 
o Prefeito de Medianeira, e até registro a boa im
pressão que recolhi da política que o Ministro 
pretende implantar no País. Depois que li um livro 
chamado "Megatrends, Grandes Tendências", re
centemEmté publicado convenci-me de que a Re
forma Agrária não será realizada sem a partici
pação efetiva dos Estados e até dos Municípios. 
A União não tem condições para isso. As normas 
d~ administração tendem ser as mais uniformes 
possíveis, enquanto o quadro agrário é o mais 
di-krsificado. Com a participação dos Estados e 
Municípios a pressão contra os latifúndios, as 
áreas improdutivas são mais eficazes. 

É engano pensar-se que a União é mais forte 
contra esses interesses. São exatamente os gran
des detentores de terra que têm influência junto 
a instância federal. Os pequenos ali nunca che
gam: Nunca um pequeno lavrador, um bóia-fria, 
consegue _chegar ao G()Vemo Federal, enquanto 
os grãhdes empresários ó fazem Com grande faci~ 
!idade e terminaram mudandO toda política agrá
ria até o ponto que fiz.eram do Incra um órgão 
desmoralizado, um antro de corrupção, extinguin
do-se -~ente para isso. 

Então, Sr. Presidente, tratávamos deste assunto 
com o Ministro para que resolvêssemos aquele 
caso.~e forma_urgente. J:: deplorável como um 
dos Estados mais expressivos da Federação no 
setor agrícola esteja vivendo wn dos problemas 
mais degradartteS da personalidade humana, vio-
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lentando os direitos humanos, desrespeito abso
luto. São homens que, ao longo dos anos, traba
lharam a __ terra e, hoje, se vêem marginalizados, 
acuados, entr_e o latifúndio e a beira da estrada, 
sem proteção, sem esperança alguma. Então, 
com o Ministro _da Reforma Agrária nós estamos 
conseguindo a seguinte solução para esses casos 
urgentes; é o repasse_ ao Governo do Estado de 
Títulos da Dívida Agrária, para que, mediante es
ses títulos, compre terras disponíveis para abrigar 
essa gente em áreas limitadas mas que possibilite: 
primeiro - um abrigo digno; segundo - a alter~ 
nativa econômica para sobrevivênCia. -~ 

O próprio Ministro nos prometeU-que logo que 
o Presidente da República assine um instrumento 
legal que assegure ao Ministério da Reforma Agrá
ria expedir 1 QO mllhões-de titUlas agrários, eles 
serão repassados, imediatamente, ao Paraná, no 
valor, mais ou menos, de um bilhão, um bilhão 
e meio, para que esses casos sejam imediata
mente acertados. 

O Ministério dará nãõ só o repasse para que 
as terras sejam adquiridas, como dispensará re
cursos também para assentamento. Mas o impor
tante é que, dada a gravidade da situação desses 
desabrigado_s de cantagalo, Medianeira, de outros 
Municípios do Paraná, nós mostramos a S. EX' 
a necessidade urgente de o Miilistério dar uma 
assistência, ainda que temporária, para que os
males não se_ agravem. SãO pess_oas que _estão 
passando ne_cessidade, privação, Ê urna ante-sala 
do "Inferno de Dante", o-correndo num dos Esta
dos onde a agricultura ãiCélnça os -maiores níveis 
de produtividade e onde, até certo tempo; a agri
cultura foi uma alternativa de_ segurança soda] 
d95 h9mens que viviam do campo. -

Sr. Presidente, voltarei a este assunto com mais 
vagar. Não quero me alongar para não incidir 
exatamente no que ocorreu em relação à obser
vação que fiZ, mesmo porque o ilustre Seriador 
também se sente no direito de fazer registro sobre 
caso, instante, de urgência e que merece a consi-
deração desta __ Çasa. --

Muito obrigadf:?l (Muito bem!) 

Durante o discurso _do Sr. Leite Chaves, 
o Sr :Francisco RoUemberg, Suplente de Se
c_retário, deixa_ a cadeira da Presidência, que 
é" ocupada pelo Sr. Hiúiiherio Lucena, Presi· 
dente. 

O Sr. Itamar Franco- Sr. Presidente, peço 
a palavra pela ordem. 

O SR- PRJ;SIQE!'i'n! (Humberto Lucena) -
Tem V. Ex!' a palavra pela ordem. 

---- - -

O SR. ITAMAR F"RAI'ICO (MG. Pela ordem.) 
___,_sr. Presidente, eu havia solicitado a minha ins
crição e gostaria, em face do assunto que preten· 
do abordçu- na tribuna, a gentileza de V. Ex' de 
me_conceder _a palavra. 

O Sr. Cid SabóJa de Carvalho -Sr. Presi
dente, peço a pala_vra para uma questão de ordem. 

O SR. PRJ;SJDENTE (Humberto Lucena) - -
Antes que V. Ex!' fale, eu apenas gostaria de infor
mar ao nobre Senador Itamar Franco que antes 
de S. EX' há outros oradores ins_critos. Daí por 
qu~ a Presidênda fica na dificuldade de atender 
ao apelo de S. ~ Pediria a sua compreensão, 
porque, em seguida à Ordem do Dia, que deve 
ser rápida, S. Ex' será convocado a falar. 
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O SR. ITAMAR FRANCO- Sr. Presidente, 
faço um apelo, sem nenhum constrangimento, 
porcwe concorri com S. Ex' o Governador de Mi
nas Gerais nas últimas eleições. Veja V. Ex• que 
o asSunto é da malar graVldade, porque tomo 
conh'ecimento de que 114 mil professores contra
tados foram dispensados pelo Governo dO meu 
Estado. - -

Conhecendo, como conheço; o -problema do 
fundonalismo e, em particular, do magistério mi
neiro, estou certo e convencido de que S. Ex:l' 
o Governador Newton Cardoso há de rever a sua 
posição, sem prejuízo daqueles que fizeram o con
curso. 

Razão pela qual, Sr. Preside"P,-te, não poderia 
deixar, não apenas como SenaâOr por MinaS Ge
rais, mas por ter participado das óltimas eleições, 
a govemança do Estado e ter sido derrotado, ain
da que por pequena margem, riào pOderia deixar 
de levantar a minha voz numa solicitação de or
dem pessoal a S. Ex', para que este momento 
de dificuldades, praticamente no início do ano 
letivo, tenha a sensibilidade de rever esse ato e, 
num exame mais aprofundado, não permitir que 
realmente aconteça. 

Sr. Presidente, agradecendo a V. Ex!' a gentileza 
desta tribuna, pela primeira vez, pois desde que 
concorri ao Governo _de Minas Gerais tenho-me 
mantido numa posição ética, porque entendo que 
aquele que foi derrotado não deve, não ·pode e 
não precisa fazer uma oposição sistemática ao 
atua1 Governador, mas, neste caso, quebrando 
quaisquer princípios, não fazendo oposição, dirijo 
apenas um apelo ao Sr. Governador Newton Car
dosç, e estou certo de que S. EX' há de rever 
esse ato de dispensa de professores, pois que 
não é um ato de justiça, sobretudo para com 
o professorado mineiro. _ 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito 
bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -
V. Ex" não apreSentou nenhuma questão de or
dem. De forma que a Mesa não tem o que decidir. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -
Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo 
Sr. 19-Secretário. 

É lido o seguinte: 

REQUERIMENTO 
N• 10, de 1988 

Requeiro à Mesa, na forma do art. 239, inciso 
I, alínea b, do Regimento Interno, sejam solicitadas 
ao Poder Executivo (Ministério das Comunica
ções), através da Casa Civil, as Seguintes infor-
mdções: _ 

1} Qual o critério que o atual Governo vem 
adotando para a concessão de canais de rádio 
e de televisão, através do Ministério das Comuni
cações? 

2) Quantos canais de rádio, AM. e/ou FM, foram 
concedidos _entre fevereiro de 1986 e a presente 
data? 

2.1) Especificar cada uma das concessões, o 
capital social, a freqüênda, a potência irradiada, 
a sede e o nome do(s) titular(es) da concessão. 

3) QUantos canais- de televisão foram <:once-
didos, no mesmo período? - - --
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3.1) Especificar cada uma das concessões, o 
réiti€:ctiVQ CaPital social, potência, sede e o nome 
do(s) titular(es) da concessão. 

Justificação 

O País assiste, estarreCido, ao festival de con
cessões de canais de rádio e de televisão. 

Uiariãiilente, a grande imprensa denuncia esse 
festival que o governo estaria realizando com re
cursos públicos. Mais do que isso, denuncia-o 
como instrumento de corrupção da vontade cons
tituinte. A acusação é sumamente grave. Não ape
nas põe em xeque a moralidade governamental, 
Cofuo faz pairar sobre todo o Congresso e a Cons
tituinte. _que há de ser ilibada, a grave acusação 
de corrupção passiva. -

Conhecer a política de concessões de emis
soras de rádio e de televisão, vigiar mesmo essas 
concessões,_conhecer passiveis beneficiários, es
~e ~ um dever indeclinável do Senado, que não 
poderá_ f?Jitar à Nação. 

Sala das Sessões. 27 de janeiro de 1988._
JamD Haddad. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -
O requerimento lido será publicado e incluído 
em Ordem do Dia, de acordo com o art. 239, 
item VI do Regimento Interno. 

Passa-se à 

ORDEM DO DIA 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -
Item 1: 

Votação, em turno único, do Projeto de 
ReSOlução n9 28, de 1988, que autoriza a 
Prefeitura Municipal de Caçapava do Sul, Es~ 
tado do Rio Grande do Sul, a contratar opera~ 
ção de crédito no valor correspondente, em 
cruzados, a 3.689,02 Obrigações do-T escuro 
Nacional - OTN', tendo 

PARECER, FAVORÁVEL, proferido em ple-
nário. 

A discussão da matéria foi encerrada na sessão 
extraordinária anterior. 
---Em votação ·o projeto, em turno único. 

Os Si-s. Senadores que o aprovam queiram per
manecer sentados. (Pausa.) 

Aprovado. 

O Sr. Ruy Bacelar - Sr. Presidente, peço 
v~er_!:flca!ão de_ votação. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -
Será feita a verificação solicitada pelo nobre Sena
dor Ruy Bacelar. 
- A Presidência vai suspender a sessão por 1 O 

rninuto.s, acionando as campainhas para chama
da dos Srs. Senadores ao plenário. 

Está suspensa a sessão. 

- __ (Suspensa às 12 horas e 1.5 minutos, a 
sessão é reaberta às 12 horas e 20 minutos.) 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) ~ 
EStá reãberta a sessão. · 

s;.er:!!if!ua _evidente a falta de quorum. A votação 
do projeto fica adiada. 

Em conseqüência, a apreciação das matérias 
constantes dos itens 2 a 1 O da Ordem do Dia, 
em fase de votação, fica adiada. 

São os seguintes os itens cuja votação é 
adiada: --

-1-

Votação, em turno único, do Projeto de Resolu
ção n9 29, de 1988, que autoriza a Prefeitura Muni
cipal de Jtaberai, Estado de Goiás, a contratar ope
ração de crédito no valor correspondente, em cru
zados, a 13.650,42 Obrigações do T escuro Nacio
nal - OTN, tendo 

PARECER FAVORÁVEL, proferido em Plenário. 

-a-
Votaçao, em turno único, do Projeto de R.esolu~ 

ção n9 30, de 1988, que autoriza a Prefeitura Muni
cipal de ltapuranga, Estado de Goiás, a contratar 
operação de crédito no valor correSpondente, em 
cruzados, a_ 48.000,00 Obligações do Tesouro 
Nacional - OTN, tendo _ 

PARECER FAVORÁvEL, prOferido em Plenário. 

-3-
Votação, effii:Umo único, do Projeto de Resolu

ção n931, de 1988, que autoriza a Prefeitura Muni
cipal de Janduís, Estado do RiO Grande dO Norte, 
a contratar operação de crédito no valor corres-

- - pendente,_ em cruzados, a 8.424,51 Obrigações 
do Tesouro Naciona1- OTN, tendo _ 

PARECER FAVORÁVEL, proferido em Pienário. 

-4-
Votação, em turno único, do Projeto de Resolu

ção n9 32, de 1988, que autoriza a Prefeitura Muni
cipa1 de Monteiro, Estado da Paraiba, a contratar 
operaÇão de crédito no valor cofresp_ondente, em 
cruzados, a 80.000~00. Obrigações do Tesouro 
Nacional - OTN, tendo 

PARECER FAVORÁVEL, prõrefido em Plenário. 

·~5-

Votação, em turno único, do Projeto de Resolu
ção no 33, de 1988, que autoriza a Prefeitura Mwli
cipa1 de Mo coca, Estado de São Paulo, a contratar 
operação de crédito no valor correspondente, em 
cruzado~ •. a 21_.146,62 Obrigações do Tesouro 
Nacional - OTN, tendo _ 

PARECER FAVORÁVEL, proferidO em Plenário. 

-6-
Votação, em tumo_ único, do Projeto de Resolu

ção n9 34, de 1988, que autoriza a Prefeitura Muni~ 
cipa1 de Alvinópolis, EstadO de Minas Gerais, a 
contratar operação de crédito no valor correspon~ 
dente, em cruzados, a 20:000,00 Qbiigãções do 
Tesouro Nacional- OTN, tendo 

PARECER FAVORÁVEL, proferidO em Plenário. 

-7-
Votaç:ão, em turno úrllco, do Projeto de Resolu~ 

ç:ão n9 35, de 1988, que autoriza o Goveino do 
Estado _do Acre, a contratar operação de crédito 
no valor correspondente, em cruz_acios, a 
1.200.000,00 Obdgações do T esou_ro Nacional 
~oTN,tendo 

PARECER FAVORÁVEL. proferido em Plenário. 

-li--
Votação, em tumo_único, 9-o Projeto de Resolu

ção n9 36, de 19S8, que autoriza o Governo do 
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Estado do Acre a contratar opereção de crédito 
no valor correspondente, em cruzados, a 
1.879.699,25 Obrigações do T escuro NacionaL 
-OTN, tendo 

PARECER FAVORÁVEL, proferido em plenário. 

-9-

Votação, em turno único, do Projeto de Resolu
ção n~ 37, de 1988, que autoriZa a Prefeitura Mun
dpal de Angélica, Estado do Mato Grosso do Sul, 
a contratar operação de crédito no valor corres_
pondente, em cruzados, a 4.600,00 ObrigaÇões 
do Tesouro Nacional- OTN, tendo 

PARECER FAVORÁVEL. proferido em plenário. 

O SR. PRESIDENTE (Hwnberto Lucena) -
Passa-se às matérias em fase de discussão. 

Item 11: 

Discussão, em twno úrilco, do Projeto de 
Lei da Câmara n9 1, de 1988_ (n9 303/87, 
na Casa de origem), de iniciativa do Senhor 
Presidente da República, que_ concede pen
são especial à Dona Maria Carolina Vascon
celos Freire. (Dependendo de Parecer.) 

Nos termos do art. 69 da Resolução n9 1, de 
1987, a Presidência designa o eminente Senador 
Cid Sabóia de Carvalho para emitir parecer sobre 
a matéria, nos tennos regimentais. 

O projeto em epígrafe visa a concessão de pen
são especial à Srt Maria Carolina Vasconcelos 
Freire, viúva do falecido ex-Senãdor Marcos Frei-
re. ,__ 

Originário da Câmara dos Deputados, o projeto 
chegou àquela Casa instruído por Expõsição de 
Motivos do !4inistro-Chefe da Casa Ovil da Presi
dência da República, narrando as razões da prcr 
posição. 

Como se recõrda, o saudoso Marcos Freire fale
ceu em acidente aéreo no dia 9 de setembro 
último, -quando exercia suãs furiÇõéi de Ministro 
da Reforma e do Desenvolvimento Agrário. Assi
nala o documento ministerial que Marcos Freire, 
ao longo de sua brilhante carreira política, não 
se tomou um "homem de posses", deixando sua 
família em situação que está"a merecer o amparo 
do Estado, para assegurar as mesmas condições 
de existênda condigna, mantida durante a vida 
de seu chefe. 

Corporificado em dricõ ãrligos, o projeto cOn
cede pensãõ espedal vitalícia e reversível à viúva 
Sr' Maria Carolina Vasconcelos Freire, vedada, po
rém, a acumulação do benefício_ com quaisquer 
outros recebidos dos cofres públicos; salvaguar
dado o direito de opção. 

Pelo exposto, tendo em vista que a Casa de 
origem já igualmente examinou e aprovou a maté
ria, sem restrições, mani(eStarricis nossa simpatia 
pela proposição, cuJo aspecto tutelar, de que se 
reveste, conta com a nossa aprovação. 

Assim, o parecer é plenamente favorável, Sr. 
Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Hwnberto Lucena) -
O parecer é favorável. - -

Em -discussão o projeto, em turno único. (Pau
sa.) 

Não havendo quem peça a palavra, encerro 
a discussão. 

Encerrada a discussão, a votação da matéria 
proceder-se-á na sessão seguinte, noS termos re
gimentais. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -
Item 12: 

- -- Disc_ussão, em tJ.u:no único, do Projeto de 
Lei da Câmara n~ 2, de 1988 (n~ 302/87, 
na Casa -de origem), de iniciativa do Senhor 
Presidente da República, que concede pen
são especial a Gilson da Silva Martins e dá 
outras providências. (Dependendo de pPa
recer.) 

Nos termos do art. 6~ da Resolução n9 1, de 
1987; ·a Presidência designa o em-inente senador 
Pompeu de __ Sousa pafa emitir o parecer sobre 
a matéria. --

0 SR. POMPEU DE SOUSA- (PMOB -
DF. Para emitir parecer.) Sr. Presidente, Srs. Sena-

--dóres: - ~ 

O Projeto em epígrafe, originário da Câritara 
dos Deputados, de iniciativa do Senhor Presidente 
dã. República, chegou àquela Casa iniciadora 
acompanhado de Exposição de Motivos do Se
nhor Ministro do Exército: 

Corh efeito, o Jovem beneficiário da pensão es
pecial foi vítima de lesao acarretadora de reduçilo 
de sua capacidade locomotora, merecedor do 
_amparo do Estado, no âmbito daquele Ministério, 
ãcidentado por Vlatura militar, em 28 de setembro 
de 1973. 

A pensão equivale a dois salários rrúnimos, cor
tendo a despesa à conta de Encargos Previden
ciários da União - Recursos sob a Supervisão 
do Ministério da Fazenda, nos termos do artigo 
39 do projeto. _ _ _ 

Na Casa de _origem, a matéria logrou aprova
ção, sem restrições, em regime de urgência. 

Nesta Casa, enfatizando o aspecto tutelar de 
que se reveste a matéria, merecedor, portanto, 
de nossa simpatia, opinamos pela aprovação da 
matéria. 

O que me espanta, Sr. Presidente e Srs. Séria
dores, é que esse jovem foi acidentado por viatura 
militar em 28 de setembro-de 1973, e só agora 
estamos votando nesta sessão extraordinária, mas 
não por culpa nossa nem da Câmara dos Deputa
dos. Na Verdade, o assunto foi objeio de uma 
exposição de motivos do Ministro do ExércitO em 
3 de dezembro de 1986, o· que já é um lapso 
de tempo considerável, período de 1973 a 1986. 
Ficou o Exército Nacional em débito com esse 
jovem acidentado quando prestava o seu seiviço 
militar. O_Senhor Presidente da República só en
caminhoU ao Congresso Nacional essa Mensa
gem no dia 4 de dezembro de 1987. Portant_o, 
a inadimplência não é nossa, mas do Executivo. 
Porém, sem -dúvida, a_nós nos cabe, pelo menos, 
o dever de dar pafecer favorável a essa pensão 
vitãlícia a um Jovem que se tomou lesado ao pres
tar o serviço militar, que é condição da cidadania, 
e, ao mesmo tempo, nessa condição de cidadania 
está implícita a defesa da integridade fisicil do 
cidadão .. 

É o meu parecer, Sr. Presidente. 

- O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -
a~parecer-ê faVorável. 
E_m discussão o projeto, em turno único. (Pau

~ sa.) 
-----:::_ Nã_p_b-ªvendo quem peça a palavra, encerro 
a dk·..::ussão. 

Encerrada a discussão, a votação se proceder
se-á n_a sessão seguinte, nos termo.s regimentais. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -
Item 13: 

Discussão, em turno_úniccr;-do Projeto de 
Lei da Câmara n9 3, de-1988 (n" 266/87, 
na Casa de origem), de iniciativa do Senhor 
Presidente da República, que concede_ pen
são especial a Benedito Moreira Lopes, pio
neiro do esporte automobilístico brasileiro. 
(Dependendo de Parecer.) 

Nos termos do art. 6° da Resolução n~ 1, de 
1988, a Presidência designa o eminente Senador 
Jamil Haddad para emitir pareo::;er sobre a matéria 

O SR. JAMIL HADDAD (PSB - RJ. Para 
emitir parecer;)'L- Sr. Presidente, Srs. _Senadores. 

Procedente da Câmara dos Deputados, o Pro
jeto visa a concessão de pensão especial, no valor 
de dez salários mínimos, a Bendito Moreira Lopes, 
pioneiro do esporte automobilístico brasileiro. 

Com efeito, naquela Casa. ó Projeto, de inicia
tiva do Senhor Presidente da República, ·veio pre
-cedido de Exposição de Motivos do Senhor Minis
tro da Fazenda, narrando as vicissitudes que afli
gem o Sr. Benedito Moreira Lopes, 78 anos de 
idade, com provento irrisório, passando privações. 

Dando ênfase ao brilhante passado desse ilus
tre brasileiro, o menCionado documento propõe 
a.concessão de pensão especial àquele antigo 
campeão de corridas d_e_automóveis, modalidade 
na qual tanto se destaca hoje o Brasil. 

Cumpridas as formalidades exigíveis à espéde, 
!nclusiv~ _5! indispensável aprovação da Secretaria 
de Planejamento e Orçamento do Ministério da 
Fazenda, a matéria logrou aprovação na Casa ini
ciadora, em regime de urgência, sem qualquer 
restrição. _ _ _ __ 

Nesta Casa, em face dos argumentos alinha
dos, exaurido regimentalmente nii Câmara do_s 
Deputados, a apreciação sob o ângulo de juddici
dade e C:Ohstitucionalldade, oJ)iriamos pela apro
vação do Projeto. 

E o meu-parecer, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto _Lucena) -
O parecer é favorável. 
Em discussão o projeto, em turno único. (Pau-

sa.) ~ -
Não -havendo quem peça a palavra, enCerro 

a discussão. 
Encerrada a discussão, a votação da matéria 

proceder-se-ána s_essão seguinte, nos termos re-. 
gimentais. - -

O SR. PRESID_ENTE (Humberto Lucena) -
Item 14: 

M~nsagem n9 18, de 1988 (no 1.2/88, na 
_origem), relativa à proposta _para que seja 

autod.4ada a Prefeitura municipal de Caça
pava do Sul (RS) a contratar operação de 
crédito no valor correspondente, em cruza
dos, a 13_.519,740brigaçõesdoTesouroNa-

- ,...,._d_o:oql- OTN. (Dependendo de parecer.) 

Nos termos do art. 69 da Resolução n~ 1, de 
1 g5s, a Presidência designa o erriinente Senador 
Leite Chaves para emitir parecer sobre a Mensa
gem, oferecendo o respectivo projeto de reso
lução. 

O SR. LEITE CHAVES (PMDB- PR. Para 
emitir parecer.)- Sr. Presidente, Srs. senaâ6res: 

Com a Mensagem n9 18, de 1988, o Senhor 
Presidente da República submete à deliberação 
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do Senado Federal a autorizaçâo para que a Pre~ 
feitura Municipal de Caçapava do Sul!RS contrate, 
junto à caixa EConômica Federal, esta na qua1i
dade de gestora do Fundo de Apoio ao Desenvol
vimento Social - F AS, a seguinte operação de 
crédito: 
1. Proponente 

1.1 Denominação: Município de Caçapava do 
Sui/RS 

12 Localização (Sede) :Rua 15 de Novem-
bro, 438 -
2- Ananciamento 

2.1 valor : equivalente, em cruzados, a até 
13.519,74 OTN. . 

22 Objetivo : ampliação de unidades esco
lares .de 1~> Grau. 

23 Prazo: Carência: até 3 (trêS) anos. Amorti
zação: 12 (doze) anos.. --

2.4 Encargos: juros de 3% ao ano, cobrados 
trimestralmente, sendo o saldo devedor reajus
tado de acordo com o fndice de variação das 
OTN. 

25 Condições de Uberação: o fmanciamento 
será liberado em parcelas, de acordo com o cro-
nograma a ser apresentado. - , 

2.6 Garantia: Vinculação de parcelas do [m .. 
posto sobre Grculação de Mercadorias - ICM. 

2.7 Dispositivos Legais_: Lei Municipa1 n~ 008. 
de 9-9-86. 

Nos aspectos económicos e fmanceiros, a ope
ração enquadra-se nas normas operacionais do 
FAS. 

No mérito, o pleito enquadra-se em casos aná
logos que têm merecido a aprovação da Casa, 
tendo em vista a alta relevância social do projeto. 

Nos termos da Resolução n<1 1, de 1987, que 
estabelece normas de elaboração legislativa do 
Senado Federai durante o período de funciona
mento da Assembléia Nacional Constituinte, opi
namos favoravelmente, sob os aspectos económi
co-financeiro e legal da matéria. 

Assim sendo, concluímos pelo acolhimento da 
Mensagem, nos termos do seguinte:_ 

PROJETO DE RESOÜ]ÇÃÇJ 
N• 38, DE. 1988. 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Ca
çapava do SulJRS a contratar operação 
de crédito no valor conespondente, em 
cruzados, a 13.519,74 OTN. 

O Sei'!.ado Federal resolve: 
Art }9 J:: a Prefeitura ~unlcipa! de Caçapava 

do Sul/RS, nos termos do artigo 29 da Resolução 
J19 93176, alterado pela Resolução n9 140/85, am
bas do Senado Federal, autorizada a contratar 
operação de crédito no valor correspondente, em 
cruzados, a 13519,74 OTN~junto-à Caixa Econó-
mica Federal, esta na qualidade de gestora do 
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social FAS, 
destinada à implantaçllo de lJ!lidades escolares 
de 1» Grau. 

Art. 29 Esta resolução entra em vigor na data 
de sua publicação. · -

É o parecer, Sr. Presjdente. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -
O parecer é favorável. 
Em discussão o projeto, em turno único. (Pau

sa.) 
Não havendo quem peça a palavra, encerro 

a discussão. - -
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Encerrada a discussão, a votação da matéria 
proceder-se-á na sessão seguinte, nos termos re
gimentais. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -
Item 15: 

___ M_r;msagem n9 27, de 1988 (n9 20/88, na 
·· ófii;Jêm), relativa à proposta para que seja 
autorizada a Prefeitura Municipal de Janduís, 
Estado do Rio Grande dQ Norte, a contratar 
operação de crédito no va1or correspondente, 
em cruzados, a 2.790,00 Obrigações do Te-

_....souro Nacional - OTN. (Dependendo de 
parecer.) 

-Nos termos- do art. 6~ da Resolução n~ 1, de 
1988, desjgno o nobre Senador Leite Chaves para 
proferir parecer soPre a mensagem, oferecendo 
o respectivo proje~ de resolução. 

O SR. LEITE CHAVES (PMDB -PR. Para 
emitir parecer.) -Sr. Presidente, Srs. Senadores: 
-·.Com-a Mensagem n~ 27, de 1988, o Senhor · 
Presidente da República submete à deliberação 
do Senado Federal a autorização para que a Pre~ 
J~itura Municipal de_..!anduís-RN, contrate,junto 
à Caixa Ec-onômica Federal, esta na qualidade 
de gestora do fundo de Apoio ao Desenvolvi
mento Social __ - FAS, a seguinte operação de 
crédito: 
1. f.»r.oponente 

1.1 Penominação: Município de Janduís . 
1.2 localização (sede) :Rua Santa T erezinha, 

21 JanduísJRN 
2. Ananciamento 
_ 2_.1 Va_lor: equivalente, em cruzados; a até 
2.790,00"0fN. . . . 

2:2_ _ CbjétiVÕ: aquisição de veículo para trans-
porte_ escoJar. . __ _ . 

2.3 PrazO:·-éaiêltCia: até 1 (um) ano. Amorti
zação: 4 (quatro) anos. 
_ 2.4 Encargos: juros de 1% ao ano, cobrados 
trimestralmente, sendo a__saldo devedCJr reajus
tado de acordo com o índice de variação das 
OTN. 

2.5 Cqgdíç_ões de Uberação: o financiamento 
será liberado em parcelas, de acordo com o cro
nograma a sér apresentado. 

2.6 Garantia: vinculação das parcelas do Fun
do de Participação dos Municípios-FPM. 

2. 7 DispositivOs legais: Lei Municipa! n~ 86/86, 
publicada no Diário Oficial do Estado do Rio 
Gri:mde do Norte em 6 de setembro de 1986. 

Nos aspectos econômicqs e financeiros, a ope
raçã_o enquadra-se nas normas operacionais do 
FAS. 

No mérlto,_o pleito enquadra-se em casos anã
logos que têm merecido a aprovação da Casa, 
tendo em vista a alta relevêncla social do Projeto. 

Nos termos da Resolução n9 1, de 1988, que 
estabelece normas de elaboração legislativa do 
Senado Federal durante o per!odo de funciona
mento da Assembléia Nacional Constituinte, opi
namos favoravelmente, sqb os aspectos econômi
co.:_financeirO e legal da matéria. 

Assim sendo, concluímos pelo acolhimento da 
Mensagem, nos termos do seguinte: 

PROJETO DE RESOLUÇÃO" 
N• 39, DE 1988 .. 

Autoriza a Prefeitura Municipal de 
-Janduis - RNP a contratar operação de 

crédito no valor con-espondcnte, em cru
zados, a 2.790,00 OTN. 

O Seriado Federal resolve: 
Art. 19 t a Prefeitura Municipal de jandufs -

RN, nos termos· do artigo 2~ da Resolução n"' 
93/76, alterado pela Resolução n~ 140/85, ambas 
do Senado Federal, autorizada a contratar opera~ 
ção de crédito no valor corr~spond~nte, em cruza
dos, a 2.790,00 OTN, junto à Caixa Económica 
Federal, esta na qualidade de gestora do Fundo 
.de.Apoio ao Desenvolvimento Social- FAS, des~ 
tinada à aquisição de veículo para transporte esco
lar. 

Art. 29 Esta resolução entra em vigor na data 
de sua publicação. 

É o parecer, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -
O parecer é favorável. 

Em discussão o projeto, em turno único. (Pau
sa.) 

Não havendo quem peça a palavra, encerro 
a discussão. 

Encerrada a discussão, a votação da matéria 
proceder-se-á na sessão seguinte, nos termos re
gimentais. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -
Item 16: 

Mensagem n• 35, de 1988 (n• 32/88, na · 
origem), relativa à proposta para que seja 
autorizada a Prefeitura Municipal de Anastá
cio, Estado do Mato Grosso do Sul, a con
tratar operação de crédito no valor corres
pondente, em cruzados, a 42.342,11 Obriga
ções do T escuro Nacional - OTN. (Oepen-

. dendo de Parecer.) · 

Nos termos do art. 69 da Resolução IT' 1, de 
1987, designo o nobre Senador Wilson Martins 
para proferir parecer sobre a Mensagem, ofere
cendo o respectivo projeto de 'resolução. 

O SR. WILSON MAR11NS (PMDB - MS. 
Para ernltir parecer.}- Sr. Presidente, Srs. Sena~ 
dores: _ 

Com a -Mensagem n~ 35, de 1988, o Senhor 
Presidente da República submete à deliberação 
do Senado Federal a autorização para que aPre
feitura Municipal de Anastácio (MS) contrate,junto 
à Caixa Económica Federal, esta na qUalidade 
de gestora do Fundo de Apoio ao Desenvolvi~ 
menta Soda! - FAS, a seguinte operação de 
crédito: 
Caracteristicas da operação: 
1. Proponente 

1.1 Denominação : Município de Anastácio 
1.2 Loc:alização (sede) : Praça Garibaldi Me

deiroª, 1977, Amistácio!MS. 
2. Financiamento 

2.1 Valor: equivalente, em cruzados, a até 
49.342,11 OTN. 

2.2- Objetivo: Implantação de calçamento, ga
lerias de águas pluviais, meios-fios e obras afins. 

23 _ Prazo: Carência: até 03 {três) anos. Amor
tização: 12 (doze) anos. 

2.4 Encargos: Juros de 2% ao ano, cobfados 
trimestralmente, sendo o saJdo devedor reajus~ 
tado de acordo com o índice de variação das 
OTN. . . 

2.5 COndições ·de liberação: O financiamento 
será liberado em parcelas, de acordo com o cro
nograma a ser apresentado. 
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2.6 Garantia: Vinculação _de parcelas do im
posto sobre Qn:~ulação de Merc:adot"ias -!CM. 

2.7 Dispositivos legais: Lei Municipal n9 

096/86, de 18 de agosto de 1986. - · 
Nos aspectos econômico-fmanceiros, a opera

ção enquadra-se nas normas operacionais do 
FAS. 

No m~rito, o pleito enquadra-se em casos aná
logos que têm mere<;ido a aprovação da Casa, 
tendo em vista a alta relevância social do projeto. 

Nos termos da Resolução n~ 1. de 1987, que 
estabelece normas de elaboração legislativa do 
Senado Federal durante o período de funciona
mento da Assembléia Nacional Constituinte,_opi
namos favoravelmente, sob os aspectos econômi- -
cc-financeiro e legal da matéria. 
· Assim sendo, concluímos pelo acolhimento da 

mensagem, nos termos do seguinte: 

PROJETO DE RESOLUÇÃO 
N• 40, DE 1988 

Autoriza a Prefeitura Municipal de 
Anastácio (MS) a contratar operação de 
crédito no valor correspondente, em cru~ 
zados, a 49.342,11 OTN. 

O Senado Federal resolve: 
Art. 1" É a Prefeitura Municipal de Anastácio 

(MS), nos termos do art. 2~ da_Resolução n9 93n6, 
alterado pela Resolução n~ 140(85, ambas_.do Se
nado Federal, autorizada a contrat?l_r opei'ação de 
crédito no valor correspondente, em cruzados, 
a49.342,11 OTN,junto à Caixa Econômica_fede
ral, esta na qualidade de gestora do Fundo de 
Apoio ao Desenvolvimento Social- FAS, desti
nada à implantação de calçamento, galerias de 
águas pluviais, meios-fios ·e obras afins. 

Art. 29 Esta resolução entra em vigor n_a _data 
de sua publicação. 

É o parecer, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -
Em cliscussão o projeto. (Pausa.) 

Não havendo quem peça a palavra, encerro 
a discussão. 

Encerrada a discussão, a votação da matéria 
proceder-se-á na sessão seguinte, nos termos re
gimentais. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -
Item 17: 

Mensagem n9 36, de 1988 (n9 33/88. na 
origem), relativa à proposta para que seja 
autorizada a Prefeitura Municipal de Antonio 
João, Estado do Mato Grosso do Sul, a con
tratar operação de crédito no valor corres
pondente, em cruzados, a 4.800,00 Obriga
ções do Tesouro Nacional- OTN. (Depen
dendo de parecer.) 

Nos termos do art 69 da Resolução n<:> 1, de 
1987, a Presidência designa o eminerite senador 
W~son Martins para emitir o parecer sobre a men
sagem, com o respectivo projeto de resolução. 

O SR. WILSON MARTII'IS (PMDB - MS. 
Para prOferir parecer,)-Sr. Presidente, Srs. Sena-

junto à Caixa Econômka Federal, esta na quali
dad~. de gestora do Fundo de Apoio ao Desenvol
vimento Social- FAS, a seguinte operação de 
crédito: 

Características da operação: 
,~~oponente 

1.1 Den~Íniriação: M~icípio de Antônio João/ 
MS 

_1.2Loca1ização (sede): Rua Amambaí, s/n~ 
Antônio João - MS 

2. Financiamento 
2.1 Valor: equivalente, em cruzados, a até 

4.800,00 OTN. 
2.2 Objetivo:_-aqliisição de veículo para trans-

porte escolar. 
23 Prazo: Carência: até 1 (um) ano. 
Amortização: 4 (quatro) anos. 
2A Encargos: juro de 1% ao ano, cobrado tri

tne:stralmente, sendo o saldo devedor reajustado 
de acordo com o índice de variação das OTN. 

2.5 Condições de liberação: o financiamento 
será. liberado em parcelas, de acordo com o era· 
nograma a ser apresentado. 

2.6 Garantia: vinculação de quotas do Fundo 
de Participação dos Munielplos ....:... FPM. 

2.7 Dispositivo legais: Lei Municipal n9 323/87, 
de 5 de agosto de 1987. 
· NoS aspectos eêonômlcos-financeiros, a opera
ção enquadra-se nas nonnas operacionais do 
FAS. 

No mérito, o pleito enquadra-se em casos aná
logos que têm merecido a--aprovação da Casa, 
tendo em vista a alta relevância soda] do projeto. 

Nos termos da Resolução n" 1 de 1987, que 
estabelece normas de elaboração legis]ativa do 
Senado Federal durante o período de funciona
mento da Assembléia Nacional Constituinte, oPi
namos favoravelmente, sob os aspectos económi
co-financeiro e legal da matéria. 

Assim sendo, concluímos pelo acolhimento da 
mensagem, nos termos do seguinte: 

PROJETO DE RESOLUÇÃO 
N• 41, DE 1988 

_ Autoriza a Prefeitura Munldpal de An
tónio João (MS) a conb'atar operação 
de crédito no valor colTeSpondente, em 
cruzados, a 4.800,00 OTI'!. 

O Seriado Federal resolve: 
Art. 19 É a Prefeitura Municipal de AntõnioJoão 

(MS), nos termos do artigo 29 da Resolução n~ 
93n6, alterado pela Resolução n? 140/85, ambas 
do Senado Federal, autorizada a contratar opera
ção de crédito no valor correspondente, em cruza
dos, a 4.800,00 OTN, junto à Caixa Económica 
Fderal, esta na qualidade de gestora do Fundo 
de Apoio ao Desenvolvimento Social- FAS, de"S~ 
tina.® à aquisição de veículos para transporte es
colar. 

Art. 29 Esta resolução entra em vigor na data 
de sua publicação. 

É o parecer, Sr. Presiqente. 

do!es: --.-.-, _ .···----,--.~.-~-- -"----
C~m a Mensagem no 36, de 1988, o S.en_hQ':~ _O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)-

Presidente da República submete à dellberação Em-âiscussão.o projeto. (Pausa.) 
' do Senado Federal a autorização para que a Pre· Não havendo querer peça a palavra, encerro 
feitura Municipal de Antônio João (MS) contrate, a discussão. 

janeiro de 1988 

Encerrada a discussão, a votação da matéria 
proçeder-se-á na sessão seguinte, nos tr:>rmos re-
gimentais. · 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -
Item 18: 

. Mensagem n~"37, de 19~8_(09 34!88, na 
origem), relativa à proposta para que seja 
autorizada a Prefeitura Municipal de Arai Mo
reira, Estado do Mato Gross_o do Sul, a con
tratar operação de crédito -no valor corres
pondente, em cruzados, a 48.411 ;27 Obriga
ções do Tesouro Nacional- OTN. (Depen
dendo de parecer.) 

Nos termos do art._ _6~- da Resolução no 1, de 
1987, a Presidência designa o eminente Senador 
Wilson Martins para emitir o parecer -sobre a men~ 
sagem, com o respectivo projeto dé resolução. 

. . 

O SR. WIUiO!'I_~NS (PMDB - MS. 
Para emitir parecer.)- Sr. Presidente, Srs. Sena~ 
dores: 

c-om a Mensagem n9 37, de 1988, o ·senhor 
Presidente da República submete à deliberação 
do Senado Federal a autorização para que a Pre
feitura Municipal de Arai Moreira (MS) contrate, 
junto à Caixa ECori.Omii::ã Federal, esta :na quali
dade de gestora do Fundo de Apoio ao-Desenvol
vimento Social ~ FAS., a seguinte opeiaçãõ de 
crédito: 

Características da operação: 
1. Proponente 

1.1 Denominação: MuniCípio de Arai Mgrei:: 
ra/MS 

1.2~- Loc.:ilização (sede): RUa Bento MarqUes, 
627 . .. . - .. 

Arai Moreira - MS 

2. Ananclamento 

2.1 Valor; equivalente,_ em_ cruzados, a até 
48.411,27 OTN. 

2..2 Objetivo: iinplantação de galerias de 
águas pluviais, guias_ e sarjetas. 

2.3 Prazo: Carência; até 3_ (trêS} arios. 
Amortização: fZTdoze) anos. 
2.4 - Encargos; -juros -de 1% ao ano, cobrados 

trimestralmente, sendo o saldo devedor reajus~ 
tado de acordo com o índice de variação das 
OTN. ·- -- ·- . 

2.5 CondiÇões de liberação: o financiamento 
será liberado em parcelas, de acordo com crono
grama a ser apresentado. 

2.6" Garantia: vinculação de quotas dO Fundo 
de Participação dos Municípios - FPM. 

2.7 Dispositivo legal: Lei Municipal n~ 226/86, 
de 19 de setembro de 1986. 

Nos aspectoS econômico·financeiros, a opera· 
çã:o_ enquadra-se nas normas operaciohais do 
FAS. . . 

No mérito, o pleito enquadra-se em casos aná
logos que têm merecido a aprovação da Casa, 
tendo em vista a alta relevância social do 

1
projeto. 

Nos termos da Resolução n9 1, de 19~7. que 
estabelece normas de elaboração legislcirtiva do 
Senado Federal durante o período_de funciona
mento da Assembléia Nacional Constituinte, opi~ 
namos favoravelmente, sob os aspectos econômi
co-finari.CeírO -e legal da matéria 

Assim sendo, concluímos pelo acolhimento da 
mensagem, nos termos do seguinte: 
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PROJETO DE RESOLUÇÃO 
N• 42, DE 1988 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Arai 
Moreira (MS) a contratar opl!!raçáo de 
crédito no valor correspondente, em au
zados, a 48-411,27 OTN_ 

tado de acordo com o índice de variação das 
-OTN, 

2.5 Condições de liberação: O financiamento 
será liberado em parcelas, de acordo com o cro
nograma a ser apresentado. 

2.6 Garantia: Vinculação de quotas do Fundo 
de Participação dos Municípios - FPM. 

O Senado Federal resolv_e: --_--- ,-2~.-7 --Dispositivos legais: Lei Municipal n? 
Art. 19 É a Prefeiturã-MUnidpal de Arai Moreira 602/86, de 16 de junho de 1986. 

(MS), nos termos do art 29 da ·Resoluç3o n9 93n6, Nos aspectos econôm!cos e financeiros, a ope-
alterado pela Resoluçllo n<? 140/85, ambas do Se- ração enquadra-se nas normas aperadonais do 
nado federal, autorizada a contratar operação de FAS. 
crédito no valor correspondente, em cru.t<f~Qs, No mérito, 0 pleito enquadra-se em casos aná-
a48.411;270TN,juntoàCaixaECoilômicaFede- logos que têm merecido a aprovação da Casa, 
ral, esta na qualidade de gestç>ra do Fundo de tendo em vista a alta relevânda social do projeto. 
Apo[o ao Desenvolvimento Sodal- FAS, desti- Nos termos da Resolução n? 1, de 1987, que 
nada à inplantação de galerias fluviais, gui~s e estabelece normas de elaboração legislativa do 
saJjetas. · Seti.ado Federal durante o período de fundona-

Arl 2~ Esta resoluçãO entra em- vigor na data "_mente da Assem_bléia Nacional Constituinte, opi-
de sua publicação. ·- - - f: - li b • 

É 
0 

parecer, Sr. PreSidente. namos avorave mente, so os aspectos economi
cQ-firianCeiro e legal da matéria. 

O SR- PRESIDENTE (Humberto Lucena) -
Passa-se à discussão do projetq._ em turno único. 
(Pausa.) 

Não havendo quem peça a palavra, encerro 
a discussão. - -

Encerrada a discussão, a votação da matéria 
proc:eder-se-á na sessão seguinte, nos termos re
gimentais. 

O SR- PRESIDENTE (Humberto Lucena) -
Item 19: 

Mensagem n• 38. de 1988 (n' 35/88, na 
origem), relativa à proposta para que seja 
autorizada a Prefeitura Municipal de Rio Bran
co, Estado do Acre, a contratar operação de 
crédito no valor correspondente, em cruza
dos, a 30.075,18 Obri:Q'açõeS do Tesouro Na
cional- OTN. (Dependendo de Parecer). 

Nos termos do art. 69 da Resolução n9 1, de 
1987, designo o nobre Senador Nabor Júnior para 
emitir parecer sobre a Mensagem, com o respec· 
tivo projeto de resolução. 

O SR. NABOR JÚNIOR (PMDB -AC Para 
emitir parecer.) -Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Com a Mensagem n? 038, de i 988, o Senhor 
Presidente da República submete à deliberação 
do Senado Federal a autorização para que a Pre
feitura Municipal de R_iQ_J?rancÇ> (AÇ) contrate, 
junto à Caixa Ecoi1ômica Federal, esta na quali· 
dade de gestora do Fundo de Apoio ao Desenvolw 
vimento Social - FAS, a seguinte operação de 
crédito: · ·- -- -- · · 

Características da operação: 
1. Proponente 

1.1 Denominação: Município de Rio eranc:o/ . 
AC~~- -.. _· .... 

1.2 localização (sede): Rua Rui Sarbosa, 285 
Rio. Branco/AC 
2- Financiamento 

2.1 Valor: equivalente, em cruzados, a até 
30.075,18 OTN. 

22 Objetivo: Implantação de unidade escolar 
do 1~ grau. 

2.3 Prazo: Carência: até 3 {trêS) anos. Amorti-
zação: 8 (oito) anos. _ 

2.4 Encargos: Juro de 1%-ao ano, cobrãdo 
trimestralmente, sendo o saldo devedor reajus-

Assim sendo, c:onduimos pelo acolhimento da 
Mensagem, nos termos do seguinte: 

PROJETO DE RESOLUÇÃO 
N• 43, DE 1988 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Rio 
!S_r:anco (AC) a contratar operação de 
crédito no valor corresponden~ em cru-
zados, a 30.075,18 OTN. · 

O Senado Federa] resolve: 
Art. 19 É a Prefeitura Municipal de Rio Branco 

(AC), nos termos do artigo 2~ da Resolução n? 
93n6, alterado pela Resolução n? 140/85, ambas 
do Senado Federal, autorizada a contratar opera
ção de crédito no valor correspondente, em cruza
dos, a 30.075,18 OTN,junto à Caixa Ecohômica · 

--Federal, esta na qualidade de gestora do Fundo 
de Apoio ao Desenvolvimento Social- FAS, des
tinada- à implantação de unidade escolar de 1? 
grau. 

Art. 29 Esta resoluçãO entra em vigor na data 
de sua publicação. 
~o parecer, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -
Passa-se à discussão do projeto, em turno único. 
(Pausa.) 

Não havendo quem peça a palavra, encerro 
a discussãp. 
-_ Encerrada a discussão, _a votação da matéria 
proceder.-se-á na sessão seguinte, nos termos re
gimentais. 

O SR. PRESIDENtE (Humberto Lucena) -
ltem20: 

Oficlo no S/2, de j 988 (rl'? 176/87, na ori~ 
. __ :_-gem); rel~tivo à proposta para que seja retifi

cada a Resolução n954, d:e 1978, que autoriza 
a Prefeitura Municipal de Caarapó, Estado 
c!. C? Mato,. Grosso,_a eley_ar em .Cr'9-
30.000.00<:i,OO (trinta milhões de cruzeiros) 
o montante de sua dívida consolidada. (De-
pendendo de parecer.) 

: Nçs termos do art. 6., da Resolução n~ 1, de 
1987, designo o nobre Senador Wilson Martins 
para proferir o parecer. 

O SR. WILSOI'I MARTINS (PMDB - MS. 
Para proferir parecer.) -Sr. Presidente, Srs. Sena
dores: 

-- Com o Ofício n? SJ2, de 1988,~0~-eMOi Prefeito 
de Caaf.3pó, Estado de Mato Grosso do Sul, soli
cita do Senado Federal a rerratificação da Resolu
ção n? 54, de 1978, que autorizou àquela Prefei~ 
tura a contratar uma operação de créd!to no valor 
de Cz$ 30.000.000,00 (trintá milhões de cruza
dos). 

A medida pretendJda é justificada pela desvalow 
Jização da moeda ocorrida no período. 

Consta também no processado o -oficio n<> 
166/GP/87,-de 20 de outubro de 1987, no qual 
o Senhor Prefeito de Caarap6 se reporta a Resolu
ção n?43, de 1983, do Senado Federal, que auto
rizo-u aquela Prefeitura a contratar Cr$ 
40~600.000,00 (quarenta milhões e seiscentos mil 
cruzeiros). 

Enf-olitro docamento,--dirigido ao Banco-do 
Estãdo do Mato Grosso· do Sul, o Sr. Prefeito escla
rece que o pedido de empréstimo é de 62.048,37 
e_ suplementação de 5_2.000,00 OTN. 

De outra parte, em todos os pedidos de rerratifi
c:i.Çãó, objeto de deliberação do Senado Federal, 
constava, expressamente, que a correção mone
tária solicitada era para fazer face a elevação dos 
custos de obras não realizadas e não contem
pladas na operação, em função da mudança do 
padrão monetário de cruzeiro para o cruzado. 

No caso em tela, não temos nenhuma informa
ção sobre as garantias já contratadas e liberadas 
e, sobretudo, sobre o comportamento das receitas 
públicas da municipalidade, nesse longo período 
que separa o início do processo até a presente 
data. 

Assim; em face do que preCeitua a legislação 
em 'Oigor, em função da insuficiência de informa
ções e, especialmente, pela grande defasagem 
do pedido, conch.úmos, preliminarmente, pela au· 

- diênda do Banco Central do Brasil, a respeito 
da- capai:iâade de pagamento da pleiteante;_ e à 
Caixa Económica Federal para informar sobre os 
pleitos pretendidos, no que diz respeito aos recur
sos liberados e as obras já realizadas. relativa
mente às Resoluções n9 54, de _1978, e 43 de 
1983, ambas do Senado Federal. 

É o parecer, Sr. PreSidente. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -
-A Presidência determinará providências no sen
tido do atendimento das racomendaç:ões do Sr. 
Relator. 

O SR- PRESIDENTE (Humberto Lucena) -
Esgotada a matéria constante da Ordem do Dia, 
volta-se à lista de oradores. 

Concedo a palavra ao nobre Senador Cid Sa
bóia de Carvalho. 

O SR. CU) SABÓIA DE CARVALHO 
(PMDB - CE. Pronuncia o seguinte discurso . 
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Srs. 
Senadores: 

Eu me inscrevi, hoje, para tratar de alguns as
suntos que acho da maior importância; um deles 
vem agora de ser submetido à apreciação da As
sembléia Nacional Constituinte em face de emen· 
da do Senador cearense Mauro Benevides, que 
procura incluir no texto das Disposições Tran_si· 
tórias dispositivo capaz de garantir as _zonas de 
processamento de exportaçãO. 
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Todos sabemos, Sr. Presidente e Srs. Senado
res, da situação dificílima por que passa o Nor
deste. Essa situação difícil, no entanto, não é .um 
acidente, um acaso ou o mau improviso do Esta
do. Não, a problemática nordestina sempre ocor
re, ela existe, ela sempre tem ocorrênda de modo 
muito notório e de modo muito inquestionável. 
O Nordeste, esqUecido anos a fio pelos gestores 
da União, paga ao longo dos anos, a dívida que 
possivelmente nunca contraiu. O Nordeste sofre 
intensamente, todos os seus Estados, não apenas 
o problema do dma, não apenas o_ descontrole 
natural, não apenas a seca de quando em quando 
ou as enchentes que ocorrem de modo acen
tuado e quase sempre, também, inesperadamen
te. 

Sempre se imagina uma solução para que o 
Nordeste cresça, mas há uma natural barreira no 
País às pretensões nordestinas. E quando falo 
nas Zonas de Processamento de Exportação, 
quando falo neste tema, sei, e toda a Nação sabe, 
que esta tese, que esta idéia, que este projeto, 
e, mais do que isto, esta aspiração tem, na verda
de, grandes adversários. Por uma incrfvel coind
dência, os adversários das idéias, das que benefi
ciam o Nordeste -e nessas idéias estão incluídas 
as Zonas de Processamento de Exportação -, 
por incr"IVel coincidência os inimigos são sempre 
os mesmos. Coincidentemente, são aqueles tam
bém de mentalidade frscalista, o exagero do frsco, 
o crescimento do Estado por sobre todas as ativi
dades porventura exercidas pelo cidadão brasi
leiro. O siStema tributário tem defensores incons
cientes que procuram transfonná-lo numa má
quina de opressão mais do que uma aptidão para 
a cobrança das contribuições sociais de todos 
os brasileiros para o progresso do País. Os adver
sários das Zonas de Processamento de Expor
tação são esses, aqueles mesinos que pertencem 
àquelas escolas, quer econômicas, quer financei
ras, que levaram _este País à desgraça, pessoas 
que são sempre candidatas ao Ministério da Fa
zenda, pessoas que são sempre lembradas para 
o Ministério do Planejamento, nomes que estão 
ser:npre cotados para algo de importância no ce
nário republicano, mas pessoas de absoluta in
sensibilidade para com o Nordeste. 

O Sr. Virgílio Távora- V. Ex~ nos permite 
wn aparte? - -

OSR.CIDSABÓIADECARVAUIO-Ou-
ço V. Ex" com muito praZer. 

O Sr. Virgílio Távora- Com que prazer nos 
associamos a V. Ex' neste seu pronunciamento. 
Nossas primeiras palavras são justamente de elo
gio a V. Ex~, que está proferindo este discurso, 
que infelizmente a maioria dos membros do Con
gresso pertencente ao Nordeste deveria ter feito 
e não faz, sobre a instalação da Zona de Processa
mento de Exportação. Não é possível que um 
assunto tão imPortante quanto este passe quase 
que em branco pelas Bancadas da Câmara _e do 
Senado sem pronunciamentos seus a respeito, 
e, depois, assistindo a uma decisão. pura e simples 
do Executivo a fávor ou contra - V. Er e nós 
somos a favor, não resta a menor dúvida- sem 
que, aqui, não se tenha dado, de público, wna 
defmição da atitude favorável ou contrária à inicia
tiva. Çlueremos informar a V. Ex• que sobre esta 
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matéria, qUando convocado com o Ministro da 
Indústria 'e do Comércio para apresentar à Ban
cada nordestina o projeto inicial, que, depois, foi 
retocado - na frente de toda a Bancada - da 
reação que existiria, que foi tão bem caracterizada 
por V. EX', daqueles elementos extremados, da
queles "xiitas" que colo_cam os interesses ideoló
gicos acima dos regionais. Muito grato a V. Ex'!' 
o aparte. Nossos parabéns! 

O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO
Obrigado, nobre Senador Virgílio Távorà Real
mehte, V. Ex' tem razão. 

Acho -que é um absurdo haver pessoas que, 
a titulo de ideologias- porque não há ideologias 
verdadeiras em casos assim -; pro-curam preju
dicar a toda uma região e a todo um povo! No 
Nordeste já houve um verdadeiro genocídio! Lá 
já morreu multa gente, com gravíssimos prejuízos 
liillhanos! 

Não sei qual é a ideologia, a não ser o nazismo 
â!n'iitler, que- possa:- predominar para preterir o 
direito à existência, à felicidade do homem, o direi
to à alimentação do homem, o direito ao trabalho 
do homem, só porque esse homem nasceu no 
Nordeste e reside no Nordeste do Brasil As Zonas 
de Processamento de Exportação podem ser 
quesJ:jonáyeis_ çlentro de comparações com o ex
terior; p-orque temos aquela infeliz alma colonial 
qUe riO$ leva a tudo a perguntar ao exterior que 
é que devemos fazer. Vamos fé_1Zer isso? E nos 
Estéidos Unidos ftzeram? Não, não fiZeram. Então, 
no Brasil não presta. E. na·-Aiemanha, fLZeram? 
Fizeram e não deu certo. Então, aqui também 
não vai dar certo. Isso é ignorância sociológica 
de quem tem o desconhecimento absoluto_ de 
cultura, o desconhecimento absoluto dos _con
c_eltos sociológicos que levam à identificação dos -
processos sociais, identificados também esses · 
processos-sociais de _acordo com os regionalis
mos. As questões brasileiras não são idênticas 
às questões italianas, nem alemãs, nem francesas, 
nem norte-americanas, muito menos às inglesas, 

- -muito menos às questões inglesas. Então, não 
adianta exemplificar que essas Zonas de Proces
samento não deram certo em tal país, porque, 
se fôssemos adotar aqui o que dá certo em outros 
países, já teríamos adotado o parlamentarismo 
há muito tempo. 

Assim, nós nos louvamos nos exemplos dos 
estratiJgeiros sempre para o regresso, para estan
car, para atolar, para regredir. 

Quando o exemplo do estrangeiro pode- servir 
para o nosso progresso, esse exemplo é abando
nado. Então, signtftca dizer que o Brasil é o país 

- que adora seguir o mau exemplo, e isso é real
mente triste, para não dizer ridículo. 

As Zonas de Processamento de Exportação po
dein significar a redenção de toda uma região. 
Então acho antipatriótico aqueles_ que querem 
deixar o Nordeste numa SituaçãO inCrível, ao pon~ 
to de Úma notada imbecilidade itacional, pregada 
aos quatrO -cantos, o aluguel ou o arrendamento 
do Nordeste a japoneses, sob o argumento de 
que o Nordeste entregue aos japoneses_ se trans
formaria numa região muito rica, e isso, acima 
de tudo, é a confissão da incompetência brasileira, 
que o Nordeste em mãos brasileiras não pode 
progredir, mas em mãos japonesas progrediria 
em excesso. Isso é o máximo da hwnildade em -
sentido pejorativo, não a humildade no sentido 

de qualidade de alrnª, que é algo multo louvável. 
Isso é a confissã_o total da incompetência. 

O Sr. Vlrgllio Távora - Permite~nos V. Ex• 
um aparte? 

OSR. CIDSABÓIADECARVAUIO-Pois 
nãq, nobre Senador Virgílio Távora. 

O Sr. VIrgílio Távora- Em outro país qual
quer, esse cidadão estava nas barras do tribunal. 
_Entretanto, n_a democracia que estamos pratican
do hoje, ainda recebe páginas de jornais para 
,acolher 1.,1ma idéia tão estapafúrdia como essa. 
V. E>r faz fnuito bem, tornamos a repetir, na fiXa
ção desta posição, e é disso que nós precisamos, 
exemplos corno o de V. E>r na Bancada federal. 
Veja V. Ex', sem fazer inConfidênciaS, o nosso Co
lega Senador Mauro Benevides, com o empenho 
de V. EX' _e_ nosso para a sua aprovação, apre
sentou uma_emenda que inseria no texto constitu
cional a criação de Zonas de Processamento de 
Exportação. Lamentavelmente, baldados todos os 
esforços, V. Ex"' pode informar ao Plenário que 
houve parecer desfavorável a essa emenda. Ob
vio, vamos batalhar por sua aprovação em Plená
rio. corno se entender condenação constitucional 
a uma idéia que éstá representando __, e V. E>r 
di-lo nlUito bem - o grosso, -o anseio -da -popu
lação-que não esteja engajada em outros cami
nhos ideológicos no Nordeste, a que V. EX e nós 
pertencemos com tanto orgulho?! 

O SR. CID SAB-óiAI>E CARVALHO...:.: 
Obrigado a V. EX por este esclarecimento: Eu 
até já havia abordado a emenda _do nobre Senador 
Mauro Benevides, mas não sei se já havia cüto 
que o parecer era desfavorável, o que lamento. 
Na verdade, seria uma grande oportunidade, o 
próprio texto constitucíOnal para f.xar essa provi
dência em favor do Nordeste. O que seria wn 
modo de o Estado Federal se redimir... 1 

O Sr. Virgílio Távora- Mas a batalha não 
- está perdida, não, Senador! Vamos lutar na Cons
tituinte até_ o_ último momento. 

O SR. CID SABÓIA DE CARVAUIO- Va· 
mos lutar pela aprovação do Estado, e natural
mente o Senador Mauro Benevides requereu a 
prefefêricia; com o devido apoio, para esta maté-
ria. Mas que fique_ aqui, na triburia, este ___ registro 
em defesa das Zonas de ProcesSamento d~ Ex
portação, o repúdio a_ essa: campanha que vem · 
sendo feita contra esse ideárlo, que é do melhor 
valor, e dizer que e_ssas posições contra essas 
zonas são mais e_ mais o alongamento de wn 
questionamento nacional que sempre levou o 
Nordeste a uma péssima situação. 

Ele pode ser muito bom em mãos de japone
ses, mas terá que ser mult_o _mau em_ mãos de 
brasileiroS. Mesmo assim, vamos querer continuar 
sendo brasileiros, que deve ser m_elbor do que 
ser japonês. 

Muito obrigado, Sr. Presfdente. (Muito bem!) 

Durante o discurso do Sr. Cid Sabóia de 
Carvalho, o Si. Humberto Lucena, Presidente, 
deixa a cadeira da presldênda i:;ue é Ocupada 
pelo Sr. FranciscO Roffemberg, suplimte de 
Secretário. 

O SR. PRESIDENTE (Francisco Rolleniberg) 
- - Concedo a palavra ao nobre Senador Ronan 

Tito. .. ·-
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0 SR. RONAN MO (PMDB- MG. pronun· 
cia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) 
-;Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Sábado próximo passado, dia 23, fui corlvidado 
pelo Presidente do Sindicado dos Metalúrgicos 
de Ipatinga para um encontro com os trabalha
dores metalúrgicos do Vale do Aço de Mínas Ge
rais, ocasião, em que trataríamos de diversos as
suntos, mas um teria força entre todos, que seria 
a questão do aposentado. E pretenderam os me
talúrgicos que o assunto não se referisse apenas 
ao;s aposentados metalúrgicos, mas à aposen-
ta4oria como um todo. _ . . 

E tivemo_s a presença de mil aposentados, e 
ouvimos diversos testemunhos deles na sede do 
Siridicato dos Metalúrgicos. To dos nós concor
damos - metalúrgicos, líderes, políticos - qUe 
a questão da aposentadoria, no Brasil, é uma 
questão da maior seriedade. 

Sr. Presidente, o brasileiro empresta toda a sua 
força de trabalho por 35 anos e desconta do seu 
minguado salário um percentUal para o Instituto 
de Aposentadoria, para garantir a sua aposen~ 
tadoria. Muitos se enganam quando dizem: o Go~ 
vemo deu a aposentadoria. O- GOverno- rião dá 
nada. Os trabalhadore~ na ativa compram o seu 
direito à aposentadoria. . 

GOstaria de questipnar o termo "aposelitado
ria", Jacques Maritain, num dos seus livros mais 
memoráveis, disse, certa vez, que a lingilistica 
acompanha sempre o sistema de governo, e a 
ditadura se apropria das palavras para desvirtuar 
a verdadeira linha de governo. Aposentar-se: lan
çar-se o trabalhador aos s·eus aposentOs. -

Não, Sr. Presidente, protesto, inclusive, contra 
essa situação. No Brasü, o homem e a mulher 
começam a trabalhar, normalmente, com 15 a 
20 anos de idade, contribuem 35 anos para o 
Instituto de Pensões: aos 55 anos, no máximo, 
eles fizeram o pecúlio - no sistema bancário 
privado se chamaria pec(l]io - e passam a ter 
o direito de requerer o beneficiO, após essa contri
buição de tantos anos. 

Sr. Presidente, durante muitos anos vimos a 
inflação colaborar com o fnstituto_da Previdência, 
com os Governos de menos serlSibilfdade soclal, 
para dilapidar o poder de compra das pessoas 
que contribuíram durante 35 anos. 

Ressalto, neste momento, Sr. Presidente, talvez 
o testemunho mais dramático de um homem de 
mais de 60 anos de idade, Sr. Geraldo, que, fiel 
ao seu sindicato, também fiel à sua famma, porque 
precisa levar o seu sustento para casa, ele, impos
sibilítado de ter uma vida digna, depois de traba
lhar e contribuir por .35 anos é hoje vendedor 
de laranja e pipocas na portã do sindicato. 

Sr. Presidente, não é um país sério aquele que 
faz isto. Não se pode chamar sequer de pátria, 
porque pátria, nos ensinou Teotôniõ Vilela, deve 
ser pai e mãe - e veja que mãe, eu não diria 
nem pai - que diz para seu frlho trabalhar 35 
anos para a grandeza deste Pafs, para produzir 
aço, construir automóveis, oferecer lâminas de 
aço inoxidável para o Mundo, e depois de trabalhar 
na bqca de um fomo, depois de trabalhar durante 
tantos anos, às vezes num esCritório, não importa 
onde for, contnbuindo para a grandeza do País, 
esse fliho recebe o termo "aposentado -lançado -
aos aposentos". 

O homem tem todo o direito, depois de contri~ 
buir durante 35 anos, ao seu lazer, ao seu hobby, 

_às suas viagens. Porque não? Em todo pais civili
zado ele tem esse direito. E dizem e_ propagam 
rocto dia que somos a 18' potência mundial, por
que sem PIB - o s_eu Produto lnte_mo Bruto -
é o 18~. Esquecem, no entanto, de que na questão 
da renda per capita somos a 43~. Por outro lado, 
temos uma distribuição de renda cruel 

Um grande economista da Universidade de 
Campihas, da UNICAMP, acabou de fazer um es
tudo da maior irilportância para a economia políti
ca, nãO para·a:-economia- não sou economista 
--:-. não quero discutir eçonomia, mas política, 

-quero-âiscutir sempre, porque sou político. Eco-
nomia me interessa enquanto ela é economia po
lítica, Sr. Presidente, foram compulsados dados 
de 36 países as - 36 eéonomias mais impor
tantes_ do Mundo. Nesses 36 países, adivinhemos, 
Sr. Presidente, quem_remunera pior os seus traba
lhàdÕr-eS. Oaro __ que V. E>r acertou, como todos 
os Srs. Senadores acertaram - é o Brasil. Adivi
nhemos, também, Sr. Presidente, quem remunera 
melhor os banqueiros, ande os juros são mais 
caros em todos esses 36 paises? T odes acertaram 
a resposta -é o Brasil, que cobra maiores juros 
da classe produtora. Vem ainda, uma última per
gunta: adivinha, Sr. Presiqente, adivinhem, Srs. 
senadores, qual o país que remunera mais o capi
tal produtivo? Acertaram novamente é o Brasü. 

6-PrOféssor José Cunha, da UNJCAMP, está 
terminando seu trabalho e_ deve publicá-lo Nós, 
políticos, que nos interessa a economia política, 
temOs que tomar lima atitude. Mas, por amor 
a Deus, a nossa atitude não pode ser a de esperar 
mais um pouco, de esperar que- ·os economistas 
dêem um jeito-na distribuição de renda neste Pais. 
Isso não é trabalho para os economistas, é traba
lho para os políticos. Temos que apresentar um 
projeto urgenté sobre distribuição de renda neste 
Pais, porque não é pos~ível, não é crível, que a 
citava economia do M_u_n_do remunere um terço 
da sua população trabalhadora em ·menos de 50 
dólares, e que depois de passar a receber o pecú
lio da sua contribuiç_ão de 35 anos, esses míngua
dos quase 50 dólares ãinda são subtraídos através 
da inflação. Não_é crível, não é aceitável. Por isso 
mesmo, ouvi aqueles depoimentos, trouxe na mi
nha retina o Sr. Ger~ldo, vendedor de pipocas, 
com toda dignidade, na_ porta do seu sindicato. 
Não transformemos os nossos contribuintes da 
Previdência_ Scçial, que manipula a maior parte 
do Orçamento deste Brasil e que, muitas vezes, 
segundo info~ações da sua Direção, sofre rom
bos enormes. 

Lembro-me, Sr. Presidente, que um dito Sr. 
Ministro da Previdência Social esteve na Câmara 
dos Deputados certa feita, fez um estudo que im~ 
pressionou a todos, dizendo: "A previdência tem 
dinheiro extraordinário." E chegou a contratar, 
na seu Estado, Rio Grande do Sul, mais de quatro 
mil médicos, parece-me, em um mês, Quando 
largou o Ministério, este estava arrebentado, pre
vendo-se à época, uni déficit de 7 _trjJhóes e 800 
bilhões. Por quê? Porque não se dava o pecúlio 
exato àqueles que contribuíram na medida do 
seu esforço e da sua capacidade durante 35 anos. 
Isso é restituição! Qualquer instituição bancária 
particular responsável que receber 8% de um sa
lário, durante 35 anos, terá condição de restituir 
ao contribuinte e à sua família mais de que ele 
contribuiu. 

Sr. Presidente, estamos 'vivendo talvez o inído 
da reta flrlal da Assembléia Nacional Constituinte, 
õO sejã; o mOmeitto de votar o Projeto de COnsti~ 
tuição. Que silva d~ _lição para nós o .exemplo 
do Sr .. Geraldo. Ele não perdeu a sua dignidade: 
é vendedor de laranja ou de pipoca. 

Tem os, poréni, que falar para todos os Geral
dos deste País que quem contribui com mais de 
8% do seu salário durante 35 anos tem direito, 
depois, a um pecúlio, não por esmola ou por 
caridade, mas por justiça deste País que se tem 
de transfonnar numa Pátria. Muito obrigado. (Mui

- to bem_!_ Palmas.) 

O SR. PRESIDENTE (Francisco Rollemberg) 
-Não há mais oradores inscritos. 

N_ada mais havendo a tratar, vou encerrar a 
presenta sessão, convocando uma extraordinária 
a realizar-se amanhã, às 1 O horas e 30 minutos, 
com a seguinte --

ORDEM DO DIA 

-1-

Votação, em turno único, . de Vrõjél:o de Lei, 
da Câmara n9 l, de 1988 (ri~ 303LB7, na Casa 
de origem), de iniciativa d_o S~hor Presidente 
da República, que conc.ede pensão especial a Do
na Maria Carolina Vasconcelos Freire, tendo 

PARECER FAVORÁVEL, prof elido em Plenário. 

-2-

Votação, em rumo- único, .do_Proj_~t? de~~-qa 
Câmara n• 2; de 1988 (n• 3ô2787. na Casa de 
origem), de iniciativa do Senhor Presidente da 
República, que conc~de: pensão especial a Gilson 
da Silva Martins e dá outras providências, tendo 

PARECER FAVORÁVEL, proferido em Plenário. 

-3-

Votação, em turno único, do Projeto de Lei da 
Câmara n? 3, d'ª 1988_ (n9 2Õ6/87~ na casa de 
origem), de iniciativa do Serilior Presidente da 
República, que concede pensão especial a Bene
dito Moreira Lopes, pioneiro do esporte automo
bilístico brasüeiro, tendo 

PARECER FAVORÁVEL, proferido em -Plenário. 

-4-

Votação, em turno único, do Projeto de Resolu
ção na 28, de I 988, que autoriza a Prefeitura Muni
cipal de Caçapava do Sul, Estado do Rio Grande 
do Sul, a contratar operação de crédito no valor 
correspondente, em cruzados, a 3.689,02 Obriga
ções do Te~_o~ro Nas_ional _- OTN, tendo . __ 

PARECER FAVORAVEL. proferido em Plenário. 

-5-

Votação, em turno único, do Projeto de Resolu
ção n9 29, de 1988, que autoriza a Pr~feitur~ Muni
cipal de ltaberaí, Estado de Goiás, a contratar ope
ração de crédito no valor cotresP<?ndente, em cru-
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zados, a 13.650,42 Obrigações do Tes·ouro Nado
na!- OTN. tendo 

PARECER FAVORÁVEL, proferido em Plenário. 

-6-

Votação, em turno único, do Projeto de Resolu
ção n~> 30, de 1988, que autoriza a Prefeitura Muni
cipal de ltapuranga, EStado de Goiás, a contratar 
operação de crédito no valor correspondente, em 
cruzados, a 48.000,00 Obrigações do Tesouro 
Nadonal - OTN, tendo 

PARECER FAVORÁVEL, proferido em Plenário. 

-7-

Votação, em turno único, do Projeto de Re_solu-. 
ção n<? 31, de 1988, que a.Utorlzã ã Prefeitura Muni
cipal de Janduís, Estado do Rio Grande do Norte, 
a contratar operação de crédito no valor corres
pondente, em cruzados, a 8.424,51 Obrigações 
do Tesouro Nacional- OTN, tendo 

PARECER FAVORÁVEL, proferido em Plenário. 

-8-

Votação, em turno único, do Projeto de Resolu
ção n<? 32. de 1988, que-aUtoriza a Prefeitura Muni-:
dpal de Monteiro, Estado da ParaJba, a contratar 
operação de crédito no valor correspondente, em 
cruzados, a 80.000,00 ObrlQaÇOes do Tesouro 
Nacional- OTN, tendo 

PARECER FAVORÁVEL. proferido em Plen6rio. 

-9-
Votação, em turno único, do Projeto de Resolu

ção rt' 33, de 1988, que autoriza a Prefeitura Muni
cipãl. de Mococa, Estado de São Pau1o, a contratar 
operação de crédito no valor correspondente, em 
cruzados, a 21.146,62 Obrigações do Tesouro 
Nacional- OTN, tendo 

PARECER FAVORÁVEL, proferido em plenário. 

-lO-

Votação, em turno único, do Projeto de Resolu
ção n9 34, de 1988, que autoriZa ã. Prefeitura Muni
cipal de Alvinópolis, Estado de Minas Gerais, a 

contratar operação de crédito no valor corres
ponde, em cruzados, a 20.000,00 Obiigações do 
Tesouro Nacional- OTN, tendo -
J?~E~FAVORÁVEL,proferidoe~-pleriár!o. 

-11-

Votação, em turno único, do Projeto de Resolu
ção n9 35, de 1988, que autoriza o GovernO do 
EstadO dei Acre, a contratar operação de crédito 
no valor correspondente, em cruzados, a 
1.200.000,00 Obrigações do T escuro Nacional 
- OTN, tendo -

PARECERFAVORÁ VEL, proferido em p]enário. 

-12-

Votação, em turno-único, do Projeto de Resolu
ção n9 36, d~ 1988, que autoriza o GOVerno do 
Estado do Acre a contratar operação de crédito 
no valor correspondente, em cruzados, a 
1.879.699,25 Obrigações do Tesouro Nacional 
-OTN, tendo 

PARECER FAVORÂ. VE~ p_r_oferido em plenário. 

~13-

Votaç:ão, em turno único, do Projeto de Resolu
ção n<? 37, de 1988, que autoi'iza a Prefeitura Muni· 
cipal de Angélica, Estado do Mato Grosso do Sul, 
a contratar operação de crédito no valor corres
pondente, em cruzados, a 4.600,00 Obrigações 
do Tesouro Nacionai-OTN, tendo 

PARECER ~AVORÁVEL, proferido em plenário. 

. -14-

-Votação, em turno único, do Projeto de Resolu
ção n9 38, de 1988, que autoriza a Prefeitura Muni
cipal de Caçapava do Sul, Estado do Rio Grande 
do Sul, a contratar operação de crédito no valor 
correspondente, em cruzados, a 13.519,74 Obri
gações de Tesouro Nacional- OTN, tendo 

PARECER FAVORÁVEL, proferido em plenário. 

-15-

Votação, em turno único, do Projeto de Resolu
cão n~ 39, de 1988, aue autoriza a Prefeitura Muni
Cipal de Janduís, Esiado do Rlo Grande do Norte, 
a contratar operação- de crédito no valor corres
pondente, em cruzados, a 2.790,00 Obrigações 
de Tesouro Nacional- OTN, tendo 

PARECER FAVORÁVEL. proferido em plenário. 

-16-

Votação, em tumo: único, do_ Projeto de Resolu
ção n<?40, de 1_988, que autoriza a Prefeitura Muni-

- -dpal de Anastácio, Estado do Mato Grosso d.o 
Su1, a contratar operação de _crédito no valor cor
respondente, em cruzados, a 49,342,11 Obriga
ções do Tesó:uJo;> N~çional- OTN, tendo 

PARECERFA VORA VEL, proferido em plenário. 

-17-
Votação, em tu_mo único, do Projeto de ResoJu

ção n~ 41, de 1988; que .iUt6riia a Pfefeituia Murii
cipal de Antônio João, Estado do Mato GrOsso 
do Sul, a contratar Operação de crédito no valor 
correspondente, em cruzados, a 4.800,00"0briga
ções de TesoUrO Nacional- OTN, tendo 

PARECER FAVORÁVEL, proferido em plenário. 

-18-

Votação, em turno úniCo, do Prgjeto de Resolu
ção n<? 42, de 1 988;Que aU.t6i'iza a Prefeitura Muni
cipál de Arai Moreira; -Estado do Mato Grosso do 
Sul, a contratar operação-de crédito no valor cor
respondente, em ·cruzados, a 48.411 ;2.7 Obriga-
ções de TesOUro Nacional - OTN, -tendo -

PARECER FAVORÁVEL, proferir em PJ~nárlo. 

--19-

Votação, em turno único, do Projeto de Resolu
ção n~ 43, de 1988, Qtie autotizã_ã Prefeitura Muni
cipal de Rio Branco, Estado do Acre, a contratar 
operação de crédito no valor correspondente, em 
cruzados, a 3_0.075,18 Obrigações-de Tesouro 
Nacional- OTN, tendo 

PARECER FAVORÁVEL, proferido em plenário. 

-20-

Votação, em turno úniCo, do Requerimento n<? 
1 O, de 1988, de autoria do Senador Jamil Haddad, 
solicitando, ao Ministério das Çomuhicações, in
formações sobre o critério adotado pelo atual go
verno- para a concessão de canais de rádio e de 
tetev:isão -atfailés- daquele- :f."lirristérío; --

0 SR. PRESIDENTE (Francisco Rollemberg) 
- Está encerrada a sessão. 

(Levanta-se a sessão às 13 horas e 5 minu
tos.) 
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SENADO FEDERAL 
(*) Faço saber que o Senado Federal aprovou, e eu, Humberto Lucena; Presidénie, nos termos do art. 

52, item 30, do Regimento Interno, promulgo a seguinte · · 

RESOLUÇÃO N• 9, DE 1987 

Acrescenta dispositivos ao Regulamento Administrativo do Senado Federal. 

Art. 1 • o- artigo 3• de) Regulamento Administrativo do Senado Federal, aprovado pela Resolução n' 58, 
de 1972, passa a Vigorar acrescido do seguinte parágrafo: 

"§ 3• _ -A admissão de servidor pelo regime da Consolidação das Leis do Trabalho dependerá 
de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, ressalvados os casos de 
função de confiança, de livre indicação do Presidente ou de senador, previstos em resolução." 

Art. 2• O artigo 514 do Regulamento Administrativo do j>enado Federal, aprovado pela Resolução n' 58, 
de 1972, passa a Vigorar acrescido do seguinte parágrafo: · -- · -

"§ 6• Aplicam-se ao Prodasen e ao Cegràf, no que couber, as disposições do § 3• do artigo 
3• deste Regulamento." 

Art. 3• Esta- resolução entra em vigor na data de sua publicação. 

Art. 4' Revogam-se as disposições em contrário. 

Senado Féderal, 7 de abril de 1987.- Senador Humberto Lucena, Presidente. 

(•) Republicada por haver saído com incorreçóes n:o DCN (Seção, 11} de 9+87, pâgina 399. 
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PASSOS PORTO 
Diretor-Ger1l do Seno~do Federal 
AGACIEL DA SILVA MAIA 
Diretor Executivo 
LUIZ CARLOS OE BASTOS 
Otretor Administrativo 
JOSECLER GOMES MOREIRA 
Dtretor lndustnal 

LINOOMAR PEREIRA DA SILVA 
On·ot« Adjunto 

l-ATA DA 12' SESSÃO, EM 28 DE 
JANEIRO DE 1988 

1.1 -ABERTURA 
12-EXPEDIENTE. -

1.2. 1 -Aviso do Ministro-Chefe do Ga~ 
binete Civil da Presidência da República 

- N? 78/88, encaminhando cópia do Aviso 
IT' 2/88, com os esclarecimentos prestados 
pelo Ministério da Previdência e Assistência 
Social sobre os quesitos constanteS do RequeK 
rimento n9 178/87, de autoria do Senador Car
los Chiarelli. 

1.22-- Discursos do Expediente 

SENADOR MAURO BORGES -Politica de 
abastecimento do País. 

EXPEDIENTE 
CENTRO GRÁFICO DO SENADO FEDERAL 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL 
Impresso sob a responsabilidade da Mesa do Senado Federal 

ASSINATURAS 

Semestral ··························-··-~··••r~•···········~CzS 264,00 
Despesa c/ posragem ........................ ··-······ ... Cz$ 66,00 

(Via Terreme) . 330 00 
TOTAL ' 

Exemplar Avulso ...................... -~ .................. - Cz$ 2.00 
Tiragem: 2.200.exempJares. -

SUMÁRIO 

SENADOR J.íA.tJRiao CORRi:A,cOmo líder 
-VISita a Israel. 

SENADOR CHAGAS RODRIGUES- Polf
tk:a_salarial. 

... - - - --

~ SEIW50R FERNN'/DO HEIYRIQUE CAR
OOSO, como líder - Crise de credibilidade 
nas instituições nacionais. Eleição direta para 
Presidente da República< _ 

SENADOR ROBERTO OIMPOS, co.,;o lí
der - Comentários ao Projeto de Constitui

--ção. 
SENADOR FRANCiSCO RO~ERG .:.:: 

Homenagem de pesar pelo falecimento do Mi
nistro Carlos Coqueijo Torreão da Costa: 

SENADOR LOOR!VAL BAPTISTA - Entre- . 
vista do Mini.Stró Hugo Napoleão ao jornal O 
Globo. 

. SENADOR MARCO MAC!EL - Oo rumo. 
do deseiwolvim€mto da região nordestina.-

1.2.3 - Comutúcações da Presidênda 
-Impossibilidade do prosseguimento da -

presente sessão, tendo em vista a rea1ização 
de sessão da Assembléia Nacional Constituin
te, convocada para hoje, às 14 horas; e convo
cação de sessão extraordinária do Senado Fe
dera! Parâ o diã 2 de- feVereiro, às 1 Ó horas -
e 30 minutos, com Orderri do Dia que de~iQria: -· 

1.3 ..,-ENCERRAMENTO 

2-MESA DIRETORA 

3-LÍDERES E VI CE-LÍDERES DE
PARTIDOS 

4-COMPOSIÇÃO OE COMISSÕES . 
PERMANENTES. 

Ata da 12\1 Sessão, em 28 de janeiro de 1988 
1 ~ Sessão Legislativa Extraordinária, da 48~ Legislatura 

ÀS 10 HORAS E 30 MiNUTOS, AC!iA:M-SE 
PRESENTES OS SRS. SENADORES: 

Mário Maia - Aluizio B_ezerra - Nabor Júnior 
- Leopoldo Perez - Carlos De'Carli - Aureo 
Mello - Odacir Soares - Ronaldo Aragão _
Olavo Pires --João Menezes - Almir Gabriel 
-Jarbas Passarinho -João Castelo - Alexan
dre Costa- Ed.ison Lobão -João Lobo- Cha
gas Rodrigues- Álvaro Pacheco- Virgilio Távo
ra-Gd Sabóia de CarValho- Mauro Benevides 
-José Agripino- Lavoisier Maia- Marcondes 
Gadelha - Humberto Lucena - Raimundo Ura 
- Marco Maciel - Antonio Farias - Mansueto 

. -EXTRAORDINÁRIA-

Presidência do Sr. Dirceu Carneiro 

de Lavor -Guilherme Pa1meira-Divaldo Surua
gy-:...._ Teotonio Vilela Filho- Albano Franco
Frandsco Rollemberg- Lourival Baptista- Luiz 
V'~ana - Jutahy Magalhães - Ruy Bacelar -
José.lgnácio Ferreira- Gerson Camata -João 
Calmon- Jamil Haddad --Afonso Arinos
Nelson Carneiro - Itamar Franco - Alfredo 
Campos- Ronan Tito- Severo Gomes- Fer
nando Henrique Cardoso -Mário Covas·...:.... Mau
ro Borges -Iram Saraiva- Irapuan Costa Júnior 
-_Pompeu de Sousa- Mau_ricio Corrêa_-:-Meira 
Filho - Roberto Campos - Márcio Lacerda -
Mendes Canale - Rachid Saldanha Derzi - Wil
son·Martifls - Leite ChaVes- Affonso Camargo 

-:- José Richa - Jorge Bomhausen - Dirceu 
Carneiro -Nelson Wedekin -Carlos Chiai-em 
-José Paulo Biso! -José Fogaça. 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) -A 
lista de presença acusa o comparecimento de 
70 SrS~ Senadores. Havendo número regimental, 
declaro aberta a sessão. _ 

Sob a proteção de Deus iniciamos nossos tra· 
bolhos. ·- --~--

0 Sr._ 19-Secretário irá proceder à leitura do 
Expediente. · 

E lido o seguinte 
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----~--------------------------
EXPEDIENTE 

Aviso do Ministro-Chefe do Gabinete Clvfl 
da Presidência da RepúbUca: 
N:> 78/88, de 26 do correrite, encaminhando 
tópia do Aviso n9 2/88, com os esdarecimentos 
prestados pelo Ministério da Previdência e_Assis
tênda Social sobre os quesitos constantes do Re
querimento n9 178, de 1987, de autoria do Sena
'dor Carlos Chiarelli, formulado com o -objetivo 
de instruir a tramitação do Projeto de LeL~9 1, 
de 1987-CN. . -

O SR- PRESIDENTE (Dirceu Carneiro)- O 
expediente lido vai ao arquivo, uma vez que o 
Projeto de Lei n9 1, de 1987, já foi sancionado. 
Foi encaminhada ·cópia ao requerente. 

Há oradores inscritos. 
Concedo a palavra ao nobre Senador Mauro 

Borges. 

Sitivo do pov-o: As iinportações estatais de 
1986/87 constituíram o maior escândalo da cha~ 
mada nova República. Rasparam o nosso min
guado saldo- de divisas. As importações foram 
excessiyas, qu_aDdO não desnecessárias, malfeitas 
e quase sempre eivadas de corrupção. Existe: no 
Senado da República, a CPI para apurar irregu]a
ridades e responsáveis pelas importações de ali
mentos, da qUal tenho a honra de ser relator. 
Qual a posição_ do_ Sr. Ministro da Agricultura nes
se festival de dissipação-dos nossos parcos recur
sos em c.it:fesa de nossa agricultura? Nenhuma 
Pelo contrário, foi conivente e omisso. Entretanto, 
se ele recusasse a referendar as sandices então 
pfatiCadaS, teria prestado grande serviço ao p_ovo 
brasileiro. O que foram as importações de alimen
tos· será apresentado em relatório oportunamente. 
fmport~ram-se, com subsídios, pescados finÓs, 
Jatidnios ~e al~ qua1id~de_p~ra çonsumidores re
finadOs. Mas o que vinha para o povão, ou seja, 
para o consumidor de baixa renda, era quase sem
pre de má qualidade carne velha, muitas vez.:es 

O SR. MAURO BORGES (PDC _ GO. PrO- contaminada pela radiação de Chemobyl, arroz 
nuncia o seguinte discurSo. Sém revisãó dO 'ora- -aeten?rado de? Orie~te etc. . 
dor.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores~ persiSte O Cíoverno importou diretamente cerCa de 
a vellia polêmlca sobre a definição de quem deve 600.000 toneiadas de carne, subsidiou alguns im-
conduzir a política de abastecimento do País, que portadores da inicí<itiva privada e foram impor-
se move do Ministério da Agricultura para o Minis- tadas mais de 400 mil toneladas de carne. Vejam, 
tério da Fazenda e deste para aquele, através de Srs. SenãtiOresl Um milhão de toneladas de came, 
Conselhos: o CONAB, desde 1979~- o ONAB e 1L1_do comércio mundia1 de carnes para o Brasil. 
a SEAP. Agora o Ministr_o da Agricultura, i ris R e- Agora, a boa e saudável carne de nossa produ-
zende Machado, aproveitando-se do momento ção está valendo menos da terça parte de que 
confuso em que vive a Nação, quer fazer voltar deveria valer em moeda forte, arrasando com a 
para a_ sua área de influência o setor de abaste- nossa pecuária. Apesar disso, mesmo com os 
cimento. - - prêçbs achatados, nunca o povo brasileiro comeu 

A conveniência dessa pretensão é discutível tão pouca carne, pela drástica redução de seu 
quanto ao mérito e quanto ao desempenho admi- poder aquisitivo. 
nistrativo do Ministro, se não vejamos: 0 abasteci- Concluindo estas rápidas c-onsiderações, cre~ 

mos que nem o Ministério da Fazenda nem o 
~~:fi~~~~ ~b~~~Je::~ad~~~;t~r~/~ Ministério da Agricultura devem gerir o abasteci· 
um prbblema logístico, referente à armãzenagem, mento, e Sim Um órgão potente-e prestigiado. 
transporte, agroindústria e comércio. Também Queremos assina1ar - para que não pareça 
não é um problema fazendário. 0 correto ê Órgá- alguma J.ná vontade - que não temos 'nenhuma 
nizar-um órgão próprio: um Ministério ou autar- prevenção contra o Ministério da Agricultura, .e 
quia, e ndo apenas um conselho, mas um órgão que fomos contrcl - na época - a retirada do 
com elementos executivos que gerisse a política setor_ de _irrigéição de sua órbita, o que constitui 
de abastecimento e preço. Evitaria~se a preva- verdadeira castração em sua atuação, já que não 
lênda do interesse do consumidor ou do produ- se concebe agricultura modema sem irrigação 

bel d d - quando iss_o é possível, apesar de o Ministro 
tor, esta ecen o-se medi as de interesse geral, fris Rezende Machado não ter lutado, então, pela 
que preservem uma agriCll.itura próspera e abun-
dante para 0 abastecimento do mercado. integridade do seu Ministério. -

Vejam, Srs. Senadores, que realmente é preciso 
Num pais organizado e planejado, a produÇão pensar bastante na conveniência,. quanto ao mé-

agrícola deve atender às necessidades de um rito e quanto à situação particular do Ministério 
abastecimento eficiente, com sobras programa- da AgricUítura, da -transferência de todo o amplo 
das para a exportação. Então, as necessidades setor de abastecimento para o Ministérto da Agri-
do abastecimento, da exportação e dos estoques cultura. 
de segurança é que devem determinar a progra- (Muito bem!) 
mação de metas para a produção- agrícola. O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) -

Concedo a pa1avra ao nobr_e Senador Maurício 
Não é nada disso que vem ocorrendo no País. Corrêa, como líder do PDT. 

Há tuna desordem completa de planejamento e 
execução, agravada pela corrupção generalizada. 0"-SR. MAURiCIO CORilliA. (PDT - DF. 
Vemos, ·meJancolicamente, a repetição de impor- Corno líder; sem revisão do orador.) -Sr. Presi-
tações altamente inconvenientes ao nosso País, dente, Srs. Senadores: -·-- - -
apesar dos protestos dos setores de produção. _Ausentei-me, durante alguns dias, dos traba-

Quase sempre o Ministro da Agricultura está lhos da Assembléia Nacional Constituinte, em vir-
apoiando essas manobras contrárias _à agricultura tude exatamente da defasagem do calendário, da 
nadona1. Essas importações desnecessárias atin- abertura de prazo - e dirigimo-nos à Pa1estina, 
giram o clímax por ocasião do Plano Cruzado a Israel, a convite da Associação dos Jornalistas 
~ que provocou, naturalmente, métior poder aqui~ Árabes. 

Ao retomàr, cUhlpi"e-rne diz_er algumas palavra:$ 
a respeito dessa experiência que· tivemos, 'nurr;1~ 
convivência diária com sofrimento, com o padeci
mento do povo palestino. 

Como sabem os Srs. Senãdores, em 1948 fÓi 
Criado o Estado de Israel e estabeleceu~se a chc,~ 
mada Green llne, que é separação do·s territóiios 
ocupados: o primeiro, a Cisjordânia West Bank, 
sob o_ patrocínio da Jordânia; e a outra faixa, que 
é a chamada fabça de G~. _sob o patrocínio do 
Estado egípcio. 

Na divisa ex~tamente do M~terrâfa~. IoCa1j4 

zou-se o Estado de Israel. Com a ocupação dos 
israelenses, do território criado todos os palestinos 
que não se subjugaram ao EstadO-delsrael foram 
removidos para, exatamente, essas áreas, e lá fO-
ram localizados _os __ chamados campos de refu~ 
giados. - - - - · 

Ao chegarmos a Israel, tomamos conhecimen
to de Urna entrevista dada pelo Ministro da Defesa, 
Ytzhak Rabin, de que a visita dos parlamentares 
brasileiros a Israel não era bem recebida, que se
ríamos persones non grates, porque,_ em vez 
de dedicarmo~ ,a L ~ossa ate~ção às misérias do 
Rio de Janeiro, através dessas favelas, estávamos 
fazendo aquela visita à Palestina. - ' - · 

Pro_curamo-nos situar dentro de um compor
tamento neutro, apenas como observadores, a 
pedido da Assççiação dos _Joma1istas Árabes. 

Sr. Presidente e Srs. Senadores,_ o que vimds 
foi um quadro patético, um quadro dramático. 
Hoje em dia niriguém mais pode deixar de admitir 
a existência do Estado israelense. I: um fato -c:ori· 
sOmado. Durante milhares de anos esse povo vf· 
veu na diáspora, esparramado-p-elo mundo inteiro, 
sobretudo nos Estados Unidos e na EurOpa. Mas 
essa população palestina, que se localiza exata· 
mente nos éhámados territóri~_ ocupados, é que 
Vive, pi"ãticarriente~ ãquilo -que viveram os judeus, 
quando na época dos campos de concentração, 
foram submetidos a todo tipo de degradação, a 
todo tipo de suplício humano. 

Senhor Presidente, verificamos patrulhas do 
exército israelense _obrigando os comerciantes 
árabes, situados naquelas faixas, a abrirem seus 
estabelecimentos! para pôr termo a uma greve 
geral que já se prOlonga por mais de 55 dias. 

Verificamos a revolta estampada nos olhos das 
crianças, cuja única arma de que dispõem são 
as pedras que a_~am nõs judeus. Em virtüde dis~ 
so, criou~se exátamente essas situaçãO no mo
mento; 

O conflito surgiu, nesse-levante do-riiomentO, 
em razão do assassínio- de um jll.deu na_ cidade 
de Gaza. Logo em seguida, uma patrulha do exér
cito israelense, camuflada em um carro diferente, 
chocou-se com um carro palestino, morrendo na
quele instante cinco pa1estinos. A população, en~ 
tão, se levantou. 

o que presenciamos nessa visita que fiZemos 
ao Hospital de Gaza foi exatamehte o _seguinte: 
vimos lá pessoas ·que foram assassinadas; vimos 
pacientes curando--se de tiros de balas dum~dum, 
o que é proibido por convenção internacional, 
mesmo em conffito de guerra; crianças, mulheres, 
enfliTI, toda uma população em verdadeiro pâ
nico. 

Quando nos retirávamos-de Gaza, encontramos 
seguramente umas dez patrulhas obrigando a que 
os comerciantes abriss_em as suas lojas .. 
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Tõâos os jornais dos paJestinos, em Israel, são 
submetidos a uma censurn diária. O Jornal tem 
que mandar para o Departamento de Censura 
tudo aquilo que escreveu. Evidentemente, das 
matérias, apenas 40% ou 50%- ficam libei-adõS. 

Em Jerusalém, existe-a parte -árabe e a parte 
ocupada pelos israelenses. Quem vai a Israel, no 
lado de Jerusalém, verifica que a lei prevalece 
para os judeus; quem está' na parte árabe observa 
que as leis israelenses não predominam para o 
exercício da democracia e das liberdades do povo 
que aí vive. 

O Sr. Chagas Rodrigues - Permite-me 
V. EX' um aparte? -

OSR.MAURÍCIOCORRêA-Comomaior 
prazer, nobre senador Chagas Rodrigues. 

O Sr. Chagas Rodrigues - V. Ex", nobre 
Senador, traduz os sentimentos nãO só dos brasi
leiros como de todos os democratas do mundo. 
Essa política de repressão do Estado de Israel, 
até certo ponto, é um paradoxo da História: o 
governo de Israel está seguindo os métodos de 
Adolf Hitler contra o próprio povo judeu. Gostaria 
de íilcorporar- ao discufso de V. EX' uma notída 
e algumas palavras. Jornal do Brasil de hoje, 
na página 6, diz; 

"Judeus nos EUA querem o fim da repres
são israelense." 

Até os próprios juáeuS dos Estados Unidos, 
aqueles de sentimentos democráticos, desapro
vam essa política que o governo de Israel está 
pondo em prática. Vou ler apenas o primeiro tre
cho, se V. EX' me permite: 

"Nova Iorque - Henry Siegman, um dos 
lideres do congresso Judaico Americano (C. 
JA), ao regressar de uma viagem de inspe
ção a Israel, declarou que a política israelense 
de espancamento de manifestantes palesti~ 
nos é "aterrorizante e repugnante" e pediu 
o fim da repressão nos territórios árabes oc_u-
pados." ·· · 

A palavra de V. Ex' traduz não só o clamor 
dos latinos~americanos como de todo mundo ci
vilizado, de senadores e deputados norte-ame
ricanos e até mesmo dos Uderes democratas da 
comunidade judaica dos Estados Unidos. Para
béns a v. Ex'; que tem··a minhà Soildaiiedade 
total nessas suas palavras, porque não é mais 
possível nenhuma política de repressão e de per
seguição, prindpaJmente em territórios ocupados 
ao arrepio da lei e das convenções internacionais. 

O SR. MAURÍCIO CORRêA -Agradeço 
a V. Ex" o aparte, nobre Senador Chagas Rodri
gues, e, por ele, lembro-me que o Brasil, inclusive, 
reconhece a Organização para Ubertação da Pa
lestina- OLP. O Brasil não reconhece, evidente
mente, a formação de um Estado, na medida 
em que ele implica na destruição de Israel. 

O Minlstro das Relações Exteriores, Embaixa
dor Abreu Sodré, há questão de dois ou três me
ses, esteve no Egito, e o B-rasil, que, hoje, integra 
o Conselho de Segurança da ONU, assumiu, sole
nemente, o compromisso de defender uma Con
ferência Internacional de Paz. 

O que o povo palestino hoje mais deseja é 
que o Sr. Yasser Arafat, o Primeiro-Ministro de 
Israel-Sr. Itzhak Shamir, e todas as partes envol
vidas, sob o patrocfnlo da ONU, reúnam-se numa 

mesa, para que seja criado um quadro capaz de 
devolver a tranqüilidade àquele povp. 

O Sr. Joáo Menez:es -Permite V. Ex• um 
aparte? 

.. O SR. MAURICIO CORR~ -Concedo, 
cdm niuita -honra, o aparte ao nobre Senador 
João Menezes: 

O ·sr. João Menezes -Eminente SenaaOr, 
escuto com profunda tristeza esses assuntos que 
V. EX' relata, de lUtas que se maritêm, aliás, em 
todo o Oriente Médio. Estou até u111 pouco admi
i-adó COITi oT.:itó;"pórque, há-algufls anos- não 
fãl-multO- tempõ -, estive em Israel e vim da 
lá realmente perplexo com o estado de demo
cracia existente. Iridusive consegui verficar isso 
ell) pequenas cidades que fui visitar, acompa
nhado por um cidadão do governo, do Ministério 
das Relações Exteriores, e que, em lá chegando, 
foi substituído, tendo eu prosseguido em compa
nhia de outro cidadão. Achei aquilo estranho e, 
quando voltei, perguntei o porquê e recebi a se~ 
~nte--respõs~: é porque ai:JW é domínio árabe 
e eles controlam tudo, governam, etc. Encontrei 
putras cidades em _que o prefeito era comunista 
Encontrei no Kriesset, o Parlamento, ampla liber
dade, discussão total e absoluta. Tanto que, quan
do voltei ao Brasil, em algumas oportunidades, 
dei como exemplo de democracia o que vi no 
EStªdº _de l_srael; não só de democracia, ·como 
de progresso também, porque é um pais plantado 
no deserto e na pedra e V. EX' verifica, por exem
Plo, Israel vendendo laticínios e flores para a Euro
pa. São coisas extraordinárias. Há o Instituto Weiz
mann, um colosso em matéria de pesquisas. Vejo 
com tristeza a exposição que V. EX' faz, de um 
quadro direfente daquele que obse[Vef. Confio e 
tenho esperançá de que essa situação se reverta 
e se possa estabelecer a paz naquela região, por
que são povos sofridos,-é}ue precisam e neces
sitam de quietude para poder continuar a sua 
vida. 

OSR. MAURÍCIO COmmA-Muito obrigado 
:a V.~ pelo aparte. TaJvez a visita. de V. Ex' tenha 
sido realizada em fun~o de um convite oficia], 
porque o povo de Israel não toma conhecimento 
d.o que acontece nos territórios. A televisão é cen
surada e os pequenos jornais árabes, alguns pau-

. cos. que são publicados em hebraico e em árabe 
sofrem diariamente, como afirmei, censura por 
parte da Polícia do _Estado israelense. 

_O Sr. Pompeu de Sousa - Permite-me 
V. EX' um aparte? 

O SR. MAW{(CIO CORRêA -Perfeitamen· 
te; nobre S_enador PorTiPeu de Sousa 

O Sr. Pompeu de Sousa - Nobre SenadOr 
Maurício Corrêa este aparte não vai, propriarriente, 
acrescentar coisa aJguma ao brilhante discurso 
que está fazendo, porque V. ~está trazendo um 
depoimento cuja veracidade, cuja importância 
não preciso destacar. Apenas não poderia omitir
me. Solidarizo-me com V. Ex!', solidarizo-me com 
o povo palestino, cujo sofrimento e luta secular 
p_ela sua 'individualidade e cujo orgulho nacional 
constituem um dos motivos de admiração de os 
todOs verdadeiros homens amantes da Huma
nidade. 

O SR. MAURÍCIO CORRêA - MUlto obri
gado pelo aparte. 

Janeiro de 1988 

Sr. PresidÊmte ~ e_.aquj_ se_ ~ncpr)tra o nobre 
Senador Nelson Wedekin, que integrou essa Co
missão como Chefe da mesma, inclusive eleito 
por nós-, com -"JNis.tempo, evidentemente, fare
mos um relatório_ escrito, explicando tudo aquilo 
que constatamos nessa visita. que nos foi dificil. 
Hoje limitar-me-ei a dizer que a informação que 
obtivemos a respeito da dramaticidade pela qual 
passa o povo palestino não foi apenas um dado 
tr~cto por eles, porque poderia parecer uma in
formação facciosa. Estivemos em cOntato com 
um dos ex-ministroS do antigo regime, porque 
hoje em Israel há um governo de coalizão com 
o Partido Trabalhista e o Likud, tivemos esse en
contro com o Presidente do P.:irtÍdo Socialista., 
que ê õ-chamado Mapai no Estado de Israel, e 
todo_s esses fatos foram confumados por ele. Tive
mos no hotel uma entrevista com os proprietários 
de um jornal, que são judeus, que nos procuraram 
para dizer que haviam sidO intimados para julga
mento no dia 4 de fevereiro, porque o Estado 
de Israel iria fechar esse jornal que _defende a 
causa árabe. 

O Knesset, - o Parlamento de Israel -, é na 
verdade, um braço estendido do próprio govemo 
israelense; -ele não exerce a liberdade de discus
são, porque sua composiç!o é majoritária, através 
dessa Coalizão. 

Ó Sr. RÕnan Titã - Permite~me V.--~ uni. 
aparte? 

O SR. MAURÍCIO CORRêA-Como maior 
prazer_. 

O Sr. Ronan Tito-Senador Maurício Corrêa, 
hipote_co minha solidariedade a V. ~ Quando 
o Ministro de Israel disse que os brasileiros _deve
riam resolver primeiro os problemas _da favela pa
ra depois dizerem qualquer coisa, de problemas 
israelenses, gostaria de lembrar ao Sr. Mjnistro 
que _o homem é solidário neste mundo, e,_ de 
qualquer maneira, em todos tempos. Quando Hi
tler c_oloco_u o seu tacão em cima dos jucteu:s 
na Alemanha, naquele tempo ostentávamos as 
nossas favelas, e mandamos os nossos homens 
daqui para lutar contra o nazisroo,_contra a opres
são;-aJguns salram até das favelas: De maneira 
que não prospera esse argumento do Ministro 

_ israelense. A nossa solidélliedade é para co_m to
dos os homens que estão sofrendo discriminação, 
sejam em Israel, seja na África do Sul, no apar
theld, seja no Chile, onde a bota da ditadura está 
lá oprimindo, seja no Paraguai, seja onde for. -A 
nossa solidariedade é também para com ·o ho
mem da favela, que queremos extirpar. Não há 
fronteiras e não há limitações. Parabenizo V. EX 
e hipoteco minha solidariedade ao seu brilhante 
discurso. -

O SR. MAURÍCIO CORRêA - Muito Obri· 
gado a V. Ex!' pelo aParte. -

Sr. Presidente, visitamos Nablus, cujo Prefeito 
- creio que todos conhecem a sua história -
submeteu-se a uma tentativa de assassinato, colo
caram uma bomba em sua cas_a, em seu auto
móvel, e ele perdeu as duas pernas. Essa homem, 
o Prefeito de Nablus, tem consciência do proble
ma palestino e uma visão extraordinária. Cito ape
nas o exemplo do Prefeito de Nablus para dizer 
aos Srs. Senadores: os judeus se fortaleceram, 
quando estiveram na diáspora, através do aprimo
ramento cultural e científico de seus filhos. Hoje, 
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os palestinos fazem ·a meSma Coi.Sã qué-OSjUdeus 
fiZeram. ·s-âõ Pessoas qUe ·estãO ·na diáspora, são 
palestiõos que se encontram submetidoS -ã esSe 
regUne de tortura e degradação dentro do Estado 
israelense, mas que se aprimoram, que se aperfei~ 
çoam. Cada cidadão" palestírio é; serri dúvida ile
nhurna, urna fonte de inteligência- e de capaci
dade, e isso _é o que verificamos. 

Sr. Presidente, poderia dizer mUitaS oUtras Coi
sas que, tendo terminado _o _tempo, falaremos em 
outra oPortunidade através desse documento por 
escrito. - - -

O Sr. Nelson WedekJn- Permite-me V. Ex? 
um brevíssimo aparte, nobre Senador? 

OSR-MAWÚCIOCORRM-Comomaior 
prazer, Senador Nelson Wedekin. 

O Sr. Nelson Wedekln - Escutei do meu 
gabinete a maior parte _do pronunciamento de: 
V. Ex• Quero- Confirmar o relato que V. fX1 fai:, 
da intensidade do drama do povo palestino, da 
intensidade da violência do Estado israelense que 
se constituiu, é verdade, sob perspectivas gene
rosas e humanistas no seu nascedouro; mas que 
na medida em que ocupou territórios militarmen
te, a partir principalmente da guerra de 1 967,_ s_e 
tomou uma potência agressiva, uma potência 
agressora, uma potência opressora a toda uma 
nação, a todo um povo, que é o povo palestino. 
Cumprimento V. EX' pelo discurso. Confirmo to
dos os fatos que aqui relatou. Claro que nós, à 
distância, pela leitura, pela convivência com esse 
problema, com o conhecimento que temos, sem
pre soubemos que as coisas se davam mais ou 
menos desse modo, mas não há nada como o 
testemunho vivo de nossa presença, não há nada 
como ver com os próprios olhos e_ sentir, como 
sentimos, a intensidade do drama do povo pales
tino. Na semana que vem pretendo ocupar uma 
parte do tempo desta Casa para fazer também 
o meu relato. Acho que a questão palestina é 
uma questão da humanidade, de todos os ho
mens de bem, de toçlos aqueles que lutam pela 
paz e pela justiça no mündo. Por isso, os meus 
cumprimentos a V. ~ pelo seu pronunciamento 
denso, lúcido, consistente e que é, volto a dizer, 
o relato fiel daquilo que ocorreu em nossa visita 
àquele país._ 

O SR- MAORICIO CORRM - Muito obri
gado a V. Ex". Concedo o aparte aõ nobre-Senador 
Jamil Haddad. 

O Sr. Jamll Haddad- Nobre Senador Mau
rício COrrêa, 'fui ún,- dos convidados a participar 
da Comitiva que esteVe em Israel para verificar 
in loco a situação em que se encontra o povo 
palestino nas regiões ocupadãs.lnfelizmente, por 
motivo de força maior, lá não pude comparecer. 
Mas o relato do nobre Senador Nelson Wedekin, 
o relato feitcí'ontem entre Quatro paredes e agora 
de V. Ex•, qüe 6 -faz cOm graiide brilharitismõ 
do Plenário do Senado, moStra a razão pela qual 
pela primeira vei a Miriistra Margaret Thatcher 
e os EstadOs Unidos se colocaram contra a situa~ 
ção de Israel em termos de repressão ao movi
mento palestino. QUeio dizer que advogo há mui
to tempo o que V. Ex• acaba de declarar que 
é o posiciOnamento da OLP, numa assembléia 
com a presença de Israel de um lado, da OLP 
do outro, e os países membros hoje do Conselho 

de Segurail.Çàda ONU.-Esfe _é o grande caminho 
·p-ara a possibilidade de uma paz definitiva e dura~ 
doura naquela zona, naquela região. T odes sa
bem que o Tratado de_ Balfour era para que se 
instalasse o Estado Palestino naquela área, mas 
não que _fosse de lá retirado o povo Palestii}O 
que hoje vive a situação 'que vivia o povo judeu 
há tempos. CongratUlo-me com V. ~ pelo bri
lhantismo de sua colocação. Estou solidário com 
as palavraS de V. Ex' 

Q SR- MAQRICIO CORRU - Sr. Presi
dente, para concluir, gostaria de mencionar o se
guinte: Israel ocupou os territórios que pertenciam 
aos palestinos. Para cada VJ1a centenária, até secu
lar, da comunidade palestina, o Estado_ d~ Is_rae~, 
através cfã política de Shamir, colocou nas colinas 
um assentamento do povo de Israel- digamos, 
50 famílias israelenses, 200 fari1í1ias israelenses, 
para 50 mil, 20 mil palestinos, que moram, geral
mente, nas baixadas, nos vales, para ocupar, com 
esta política, todo o Estado, e tornar irreversíveis 
esses territórios ocupados. 

Acrescento, também, que visitamos a mesquita 
mais famosa, mais venerada pelo povo muçul
mano, a chamada Dome of Rock, ou, para nós. 
a Mesquita de Omar, e o Sheik nos mostrou, vi
mos com nossos próp.rios olhos,_dezenas _de esti
lhaços de bombas de gás lacrimogénio que foram 
lançadas num dia em que eles lá se encontravam 
·orando. COrrib V. Ex"' sabem, essa Mesquita de 
Omar é exatamente de onde teria saído Maomé 
através de uma pedra que se furou, conduzindo 
Sua alma até o céu. Temos que preservar os valo
res.·religiosOs, respeitar as religiões. 

O mesmo verificamOs nâ "milenar mesquita qUe 
se. localiza ao lado daquela. 

Sr.- Presidente, quando entrávamos em Gaza 
uma criança lançou sobre nosso ônibus uma pe
dra, exatamente na janela onde eu me encontrava, 
ao lado do Deputado Augusto Cruvalho. Era urna 
criança de cerca de cinco ahos, ·era a revolta, 
a- indignação, era toda aquela situação que -ela 
vivia que se transportava para aquela pedra que 
lançava ao nosso ônibus. É esse quadro que vi
-f'l'lSls-hos palestinos desde as menores crianças 
de três, quatro, cinco, dez anos, até os adoles
centes, velhos_ e mulheres..._ E_ es_se quadro é que, 
entendemos, precisa ser resolvido através de uma 
conferência intemaciqnaLde_ p_az, onde se asse
gure àquele povo_ o direito de Viver na terra que 
foi por eles habitada desde séculos e mais séculos 
do passado. 

Sr. Presidente, era o que tínhamos a dizer. Muito 
obrigado. -(Muito bem! Palmas.) 

O SR- PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) ~ 
Concedo a palavra ao nobre Senador CHagas Ro
drigues. 

0 SR- CHAGAS RODRIGUES (PMDB -
PI. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presi
dente, Srs. Sehãdores: 

A minha palavra hoje é apenas para condenar 
a política de arrocho salarial em vigor que, ao 
que tudo indica, vai se _agravar~ _ 

Sr. Presidente, o jornal Folha de S. Paulo, 
na edlçáo de 27 de janeiro, já dizia em manchete: 
"Pazzianotto acha casuísmo acabar com URP". 
O Ministro do Trabalho diz também que as ··esta-
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tais devem dar o mesmo reajuste salarial que esti
ver em vigor para empresas priVadas". -

,Na reportagem de Rosana Alves, lemos o se
guinte: 

·•o Ministro do Trabalho, Almir Pazzian6tto, 
- não aceita modificações na atual política sa~ 

larial baseada em reajustes mensais de acor
do com a variação da URP - Unidade de 
Referência de Preços." 

Sr. Presidente, não é só o Ministro do Trabalho, 
não são apenas os líderes dos trabalhadores, os 
sindicatos dos_ trabalhadores, que estão quase em 
pânico diante dessa política que se_ ãnuncia. 

Trago aqui - e peço a atenção de V. Ex-s -
o Jornal de Brasília de ontem, qu_e _diz o seguin
te: "Af'Dato_defende salário digno para o operário" 
- é o título da matéria. 

Mário Amato, Sr. Presidente, não é nenhum 
líder de trabalhadores, quer urbanos, quer rurais.
O Sr. Amato_é, nada inals, nada menos do que 
o Presidente da Federação das Indústrias do Esta
do de São Paulo, o EStado industrial_izado por 
eXcelência do nosso País. DePois de concordar 
que já existe arrocho salarial, Amato comentou 
que está retomando de viagem ao Japão, onde 
constatou que o salário mínimo está em tomo 
de Cz$ 80 mil numa fábrica e que a remuneração 
dos chefes chega no máximo a cinco ·vezes esse 
valor, enquanto no Brasil a diferença chega a 20 
vezes. 

O Presidente Amato disse ainda: 

"Ou n-ós prOmovemos a harmonia entre 
o capital e o trabalho, dando salário digno, 
compatível com a digriidade humana, ou o 
Brasil não terá Condições d~ progredir." 

Sr. Presidente, é o Ministro do Trabalho, é o 
Presidente da Federação das Indústrias do Estado 
de São Paulo e são os J:íderes dos trabalhadores 
que não aceitam mais essa política salarial. O 
Piso Nacional de Salários chegou a ser anunciado, 
a partir do dia ]9, col'l) um aumento de 33%. 
O _Governo reduziu para 25%. 

No Jornal do BrasU de hoje lemos o seguinte: 

"O Presidente da Federação das lndústrias 
do Estado de São Paulo- Fiesp, Mário Ama
to, condenou- com veemência a possível ex
tinção da URP. Adiantou que a FIESP bom
bardeará a medida, a não ser que o governo 
apresente uma fórmula alternativa de corre
ção de salários mais objetiva, mais prática 
e que não prejudique eis trabalhadores." 

Chegamos a este ponto no Brasil, Sr. Presi
dente. São os líderes do empresariado que conde
nam a política salarial e querem evitar que essa 
poUtica se agrave, porque os trabalhadores já não 
a- suportam mais, sobretudo os que estão rece
bendo o antigo salário mínimo, que hoje passou 
a se chamar Piso Nacional de Salários. 

Adiante, continua a notícia: 

"'O possível fim da URP provoCOu tambem 
uma reação exaltada por parte do Presidente 
_do Sindicato dos Metalúrgicos de São Paulo, 
Luiz Antônio Medeiros, que disse o seguinte: 
'Sempre qUe o governo muda alguma coisa 
em política salarial, _é para pior', alertou." 

Finalmente, Sr. Presidente, quero dizer que nós 
do PMDB temos um progrãma que precisa ser 
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cumprido. O programa do nosso Partido, à página 
34. ec:Hção·de 1986, diz expressamente o seguinte: 

"O PMDB defende o salário móvel. Consi
dera que a reposição do poder de compra 
do salário deve ser feita cada vez que_a eleva
ção do custo de vida ultrapasse 1 0%_, como 
forma de evitar que a desvalorização da moe
da anule os efeitos dos reajustes nominais 
sobre o poder aquisttivo dos trabalhadores." 

O Sr. Alfonso Camargo- Permite V. Ex• 
um aparte? 

O SR. CHAGAS RODRIGUES- Tem 
V.~ o aparte. 

O Sr. Affonso Camargo- Nobre Senador. 
gostaira de perguntar, inclusive em decorrência 
das atitudes que eu mesmo tomet se V. Ex" tem 
alguma expectativa de que esse Governo venha 
a cumprir o Programa do PMDB? - -

OSR. CHAGAS RODRIGUES- V. Ex' tem 
toda razão. Já assinalei, aqui, que_ na política do 
setor_de comunicações e em vários pontos o pro
·grama do Partido não vem sendo cumprido. De 
modo que o Goverrio, a -meu ver, ou -se dispõe 
a cumprir o programa do PMDB ou o PMDB deve 
se _desvincular deste Governo para ficar fiel ao 
seu programa e às aspirações do povo brasilefro. 

O Sr. Cid Sabóia de Carvalho- Permite 
V. Ex" um aparte? 

O SR. CHAGAS RODRIGUES- Pois não, 
Ex' 

O Sr. Cid Sabóla de Carvalho- Estou ou~ 
vindo com atenção as palavras de V. Ex!'_ e con
cordo em gênero, número e grau com a sua ob
servação. Primeiro, porque toda ela cabe perfeita
mente dentro da filosofia do nosso Partido, o 
PMDB. Mas uma coisa fico sem entender: as posi
ções dos empregadores sobre política salarial são 
de mando, ~o posições de determinação, delibe
ração. Evidentemente, o Estado não tem como 
impedir que os empregadores paguem bons salá
rios. Assim, a Fiesp poderia, "ela própria, dirigir 
a sua própria manefra uma política pela qual os 
empregados tivessem salários mais dignos, salá
rios que correspondessem mais ao valor do traba
lho apresentado. A política editada pelo Governo 
até um certo ponto, a partir dos parâmetros ini
ciais, a partir do mínimo, nunca acima do mínimo, 
nunca o máximo. Então, _é __ evidente que o Sr. 
Mário Amato e todos_ os empregadores, todos os 
federacionistas, todos os dirigentes empresariais 
do País têm aptidão e modos adequados para 
imprimir, de logo, uma política de valorização sa
lariaL A observação do Sr. Mário Amato é da maior 
importância; ele é um homem mufto inteligente, 
muito hábil e também de muito pragmatismo. 
Por isso, ele sabe, evidentemente, o que está di
zendo. Só que não há qualquer novidade nisso, 
pois todos sabem que, ao longo da história, o 
operário brasileiro foi sempre esmagado pela polí
tica salariaJ. Mas, essa política salarial do Governo 
é, sem dúvida alguma, o reflexo do capital, o refle
xo _do posicionamento do próprio empresariado 
como classe especial, como elite, como força às 
vezes até opressora e capaz de imprimir os rumos 
políticos do Estado. ~ evidente_ que o Estado não 
pode desligar-se do interesse do empresariado; 
mas, neSte_ momen!o em que o_ empresariado 

_grita por uma política salarial mais humana e inais 
correta, não há por que discordar _do Sr. Mário 
Amato; apenas rogar a ele e aos seus que de 
logo iniciem os pagamentos mais justos porque 
a lei e o Estado não impedem que isso ocorra. 

O SR. CHAGAS RODRIGUES- Agradeço 
-o aparte de V. Ex" Estou aqui, antes de mais nada, 
defendendo os interesses dos trabalhadores e de
fendendo o programa, o ideário do PMDB. Assi
ilalei que ChegamoS ao ;onto de o empresariado, 
através_ de seus líderes, condenar também essa 
política. Quero dizei" a V. e;x. _que, prirlcipalmente 
em São Pa_ulo, poucos são os empregados que 

. receoernesse salário mínimo de fome. Quero 
ainda dizer que não só no Governo, mas também 
nO nosso Cõn9resso Constituinte, enquanto aJ
Qúns estão condenando uma política de carga 
horária semanal de 44 horas, no meu Estado, 
um· dos Estados i-naiS lnodestos do BrasÍI, o Piauí, 
a Federação do Comértio,- através de convenção 

-coletiva, já ·estabeleceu a semana de 44 horas. 
TernoS que ser SensíVeiS ã esSãs -reivindicações 
dos trabalhadores, seja no tocante à carga horária, 
sejã nõ~tocã'n~~a_ ~~~~-~~s e reml!neração mínima. 

O Sr. Affonso Camargo- Permite-me 
V. Ex" um aparte? 

O SR. CHAGAS RODRIGOES- V. BOtem 
9 -~p~_r_t_~·-- -

O Sr. Alfonso Camargo- Esta Casa não 
se .surpreende quando V. Ex•, que é um antigo 

líder trabalhista, vem defender, aqui, os trabalha
dores. Esse problema da URP é de uma injustiça 
gritante quando se_ vê o Governo falar agora em 
extingui-Ia. Porque todo mundo sabe, isso é uma 
matemática simples; enquanto a inflação é ascen
d~f_!te a URP não é corrigida de açordo com a 
inflação. Então o tr'abalhador só vai recuperar, 
realm~nte, o seu salá_rip na hora em _que a inflação 
for descendente. O Governo pelo menos preten

-de, nós temos esperança de que aconteça isso, 
apesar de que nada indique que isso possa acon
tecer. Já há um Ministro que declara que se a 
ififlação ficar mais baixa, então a URP não pode 
funcionar, porque ela passa a ser infladonária. 
Então, isso_é um verdadeiro absurdo, quer dizer, 
não se pode imaginar como alguém pode fazer 
uma declaração como essa. 

-OSR. CHAGAS RODRIGUES- V. Ex• está 
certo. Quero, ainda, trazer o seguinte depoimento: 
o Govei"rio pretende, dentro de quatro-anos, asse
gurar um piso nacional de salários que corres
ponda a 100 dólares. Ora, até o ilustre colega 
que nos honra aqui com a sua presença, o Sena
dor Albano Franco, Presfdente da CNJ, chegou 
a defender es~ política _de reposição .em 2 anos. 
Nós, que temos idéias trabalhistas, defendemos 
isso, no máximo, em um ano, ou mesmo em 
seis meses. De modo que a política salarial do 
Governo está completamente errada e defasada 
e, antes de tudp, não é só uma politica que agride 
o programa do PMDB, as reivindicações justas 
dos trabalhadores, até reconheddas por empre
sários, como é uma política desumana. 

O Sr. João Menezes - Permite V. J;xt L!ffi 
aparte? - --

0 SR. CHAGAS RODRIGUES- Ouço 
V. Ex', com mufto prazer. 
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OSr.JoãoMenezes-osenadorCidSabóia 
de Carvalho já deu um aparte a v. EX' -que reputo 
da maior eficiência e abordou realmente o proble
ma. O salário é mínimo, mas a lei não obriga 
e nem impede de pagar mais quem queira fazê-lo. 
Então __ os Amatos da vida não estão obrigados 
a pagar o sa1ário mínimo. Funaro n~o está obri
gado ã pagar o salário mínimo, Bresser Pereira 
não está obrigado a pagar o salário mínimo e 
são donOs de grandes empresas. Então em vez 
de fazerem essa_re<::lamação, era muito melhor 
que eles agissem, trabalhassem e aplicassem 
aquilo que dizem e não ficasse s6 no jornal. Era 
esse o pequeno aparte que eu queria colocar no 
dlscurso de V. Ex" 

O SR. CHAGAS RÓDRiG<IES _;_ Concord;, 
em parte com V. Ex", mas V. Ex" sabe que- em 
toda classe há divergência. Eu_ não falo em cla$Se 
política, mas no nosso mundo político, no nosso 
mun.do parlamentar, cada. um d~ nós tem suas 
idéias e tem seu comportamento. Na área empre
sarial é a mesma cçisa. Enquanto alguns empre
sárias realmente estão pagando salários condig
nos, inclusive p_ara não perder bons empregados, 
bons servidores, V. EW sabe que se nós deixarmos 
isso ao alvedrio de cada um, muitos continuarão 
pagando aquilo que o Govemo estabelece- coni.o 
piso nacional de salários. 

O Sr. Ronan Tito - V. Ex' me perTnite-Um 
apa~e?-

O SR.CffAGAS RODRIGUES- Ouço 
V. EX'. com rnuito prazer. · -

0 Sr. Ronan Tito - Senador Chagas Rodri
gues, V. Br fere o problema crucial do regilÍle 
da livre iniciativa._Acho que teríamos que voltar 
um pou~o no tempo para dar alguns_ dc~.do5: para 
que fique" mais fácil o entendimento sobre a polí
tica salarial do Brasil, ou melhor, 59bre a relação 
de capital e trabalho no Brasil. Se h6s pegarmos 
o ano de 1960, quando Juscelino Kubitschek dej
xol.i" o Governo do Brasil, e dermos ao poder de 
compra do salário mínimo o Ú"l:dice 100, vamos 
verificar que, vinte anos ap{)s, o crescimento da 
economia foi de 396%. No capitalismo, quando 
há um crescimento da economia, agrega-se parte 
desse crescimento ao capital e parte ao trabalho. 
Pois bem. Veja V. Ex!', durante 20-aitos. eu repito, 
enquanto a economia cresceu 396% - e isso 
é crescimento para dar inVeja ãté_ a japonês -
o pOder de compra ·do assalariado no Brasil não 
cresceu nada e decresceu 40,1%. É o maior furto 
que existe na humanidade! Esse furto é tão gran
de, Senador, que o assalto ao trem pagador na 
Inglaterra virou programa de "trombadinha" dian
te desse furto que se fez no Brasil. Não concordo, 
absolutamente, com a _teoria de que quando se 
estabelece o salário mínimo lQ9.o mundo pode 
pagar mais. Não é possível. Há uma estrutura 
capita1ista e essa estrutura tem a distribuição não 
só dos gastos, mas como também a concorrência 
que existe entre as empresas. Uma empresa mui
tas vezes quer pagar, pretend~ pagar e não pode 
pagar melhor salário ao seu empregado porque 
ela tem que vender o seu produto final. E o produ
to fma1 é composto do custo de matéria-prima, 
custos financeiros e custo da mão-de-obra e o 
custo social. Se V. EX, nobre Senador, pegar o 
balanço de qualquer firma nos Estados Unidos, 
que tenha filial no Brasil, V. EX' vai verificar uma 
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anomalia interessantíssima - interessante para O observador mais isento,_ olhando o Brasil de 
nós que estamos aqui em ar refrigerado, deba~ hoje, ref:oilhecerâ que a crise atual, qualquer que 
tendo; mas para os operários é cruel - V. EX' tenha sido sua _origem, terminou por apareçer 
vai verificar, por exemplo, uma multinacional qual- como s_endo de falta de governo. 
quer que tenha sua filial nos Estados Unidos e_ _ De nada adianta discutir se a crise é primordial-
que tenha no Brasil, o custo social lá está em mente econõmica ou políti_ca, ou se a iminência 
tomo, normalmente, de 15 a 16%, variando, é da explosão social indica que os males se concen-
verdade, de acordo com a atividade, e o custo tram na sociedade, mais do que no Estado. A 
financeiro cai para 3 e 4%. Aqui no Brasil é o crise é de governo na acepção geral: falta rumo 
inverso, a parte do trabalhador aqui está ficando ao Estado, carece de bússola a sociedade, os 
com o banqueiro e com os especu1adores. O cus- produtores debatem-se na angústia de um mer-
to financeiro sobe a cada clia e o custo social cada que já não sinaliza sem ·os solavanco_s da 
das empresas baixa. Neste Brasil nós estabele- burocracia, falta ao chefe_de família (homem ou 
cernas o capitalismo de que quem paga tudo mulher)osossegodecrerques_eufllhoteráescola 
é o trabalhador. Qualquer crise que existe aqui e hospital, ou, tendo-o, de crer que estas institui-
nós criamos um tumover para botar o traba- ções funcionem. 
lhador na rua e com isso diminuir o pagamento A crise aparece, portai1to, como sendo "de con-
de sa1ário. O problema do salário dos trabalha- fiança", de "autoridade", quaisquer que tenham 
dores é problema de Governo e V.~ tem toda sidá suaS-iaízeS. 
razão quando diz que o PMDB não está cum- Doença mais grave não pode acometer a Repú-
prindo com o seu programa, ou pelo menos quem blicas: é a febre persistente e alta que antes mes-
está no poder, se dizendo do PMDB, não está mo- que se possa identificar a causa - se vírus 
cumprindo. O que nós temos é que criar uma ou bactérias- estunica os miolos. Falta o essen-
estrutura que dê condições às empresas para re- cial: a crença nos que dirigem (e, por via de conse--
munerar mais condignamente os trabalhadores. . _qOênda, nas instituições onde eles se aboletam); 
Apenas para encerrar, um pesquisador da Univer- falta a convicção de que, obedecendo-se, segue-
sidade de Campinas (Unlcamp), José Cunh_ª, fez se determiilação legítima. 
uma pesqWsa em 36 países, os mais desenvol- Ao contrário, a convicção generalizada é a de 
vi dos do mundo, e nesses 36 o pais que remunera que quem manda o faz sem zelo e_ que, mesmo 
melhor o capital financeiro_ e produtivo é o Brasil, quando ~resenta_9' mais s_edutor argumento para 
e o país que paga o menor sa1ârio dos 36 países c_onvencer da razoabilidade da ordem expedida, 
é também o Brasil. Agradeço a V. EX' encobre e _dissimula; deseja apenas que tudo fun-

O SR. CHAGAS RODRIGUES _ Eu é que cione pro domo sua . Isto quando não se tem 
agradeço 0 _expressivo aparte de v. Ex~ o sentimento de que quem deveria mandar se 

Sr. Presidente, creio que não PreCiso dizer mais exime da responsabilidade de fazê-lo, porque nem 
nada, encerro aqui as minhas considerações, fa- ele próprio crê no que prescreve e na obediência 
zendo coro com todos os trabalhadores e os em- dos súdítos. 
presârios conscientes deste Pais. Exagero? -

Aqui fica uma palavra de advertência ao Gover~ É só ler os jornais, abri-los ao acaso: são "paco-
no: o Governo que não venha com uma política tes" para a econoril.ia, ein que ninguém crê; é 
para piorar a situação s_a1arial, a situação dos tra- a dança do ir e vir dos decretos que deixa os 
balhadores e dos funcionários públicos, porque cidadãos sem saber o que vai e o que não vai 
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zação" da dMda tão apregoada há tão poucos 
mese_s não mais está colocada na mesa de nego
ciação. 

Paro por aqui nesta exemplificação macabra, 
não por falta de exemplos a adicionar, mas porque 
se esgotaria a tarde sem que eles deiXassem de 
abundar. 

E não entrarei, por respeito ao Senado, nas 
.insinuações sof:?re os_ÇÇ>ssiêis da corrupção. Nem 
importa se, de fato, são tão numerosos: o homem 
da rua, a mulher do trabalho,. o estudante, todos 
estão convencidos de que a "comedeira" é geral: 
impiedosamente- com malícia e desinformação 
---:- nã_o_ ~bso_lvem quase ningu~m, quem é acusa
do ou_quem acusa. Tudo parece "comedeira". 
Basta s_er parte _ç!_o poder ou aparentar_ sê-lo para 
que a maioria do Pa[s, afastada dos paládos, acei
te_ a suspeita _como verdadeira. 

O Sr. João Menezes- V.~ permite um 
aparte? 

O SR. FERNANDO HENRIQOE CARDO
SO- Pecliria a V. EX' que ... 

- O Sr. João Menezes -Antes que V. Et' eil~ 
trasse no particular, eu gostaria que V. Ex" me 
concedesse um aparte. Serei breve. 

O SR. FERNANDO HENRJQOE CARDO
SO - Eu pediria a V. Ex" que tivesSe- cciffiPreen
~o. eu_ raramente falo,~- que o1:JVfsse um pouco. 

O Sr. João Menezes-Eu tenho compreen
são, mas agrad(;!c~ria, se V, ~me concedesse 
o aparte. 

O SR. FERNANDO HENRIQOE CARDO
SO - Eu darei o aparte a V. Ex!', mas goStaria, 
antes_,. de terminar o meu raciocínio. 

____ O Sr.-João Menezes- Não gostaria que 
V. ~ Tliesse um món6IoQo. -

O SR- FERI'IANDO HENRJQOE CARDO
SO - V. Ex' tem o aparte, mas peço que tenha 
compreensão. 

asituação,Sr.Presidente,jáchegouaniveisverda- valer. Que dizer· então das zonas de processa-
deiramente insuportáveis. (Muito bem! Palmas) menta de exportações, as malfadadas ZPEs, que O Sr. JÕão M.en~s- Emi~ente .Senador 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro} -
Concedo a palavra ao nobre Senador Fernando 
Henrique Cardoso, que falará pela Liderança do 
PMDB. 

O SR. FERNANDO HENRIQOE CARDO
SO (PMDB -PS. Como Uder, pronuncia o se-
guinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs._Senado
res: 

Contrariando meus hábitos nesta CaSa, tOmei 
a decisão de vir até a tribuna, e não falar da banca· 
da, porque gostaria de trazer à consideração do 
Senado alguns elementos de reflexão que me pa
rece sejam necessários, mormente para quem 
exerce as funções de Uder do PMDB no Senado 
Federal, e que gostaria de deixar que suas posi
ções, aqui e na Assembléia Nacional Constituinte, 
se tomassem mais claras. 

Quero dizer a v. EX' que o discurso que vou 
pronunciar vai procurar escapar das considera
ções mais eventuais da conjuntura, embora saiba 
que são essas qu_e nos apaixonam. Mas acredito, 
como sinal até mesmo de respeito aos meus com
panheiros de Senado, que é oportuno fazer consi
derações num horizonte um pouco mais amplo 
a respeito da crise que atravessamos e das opções 
nacionais 

para um ministro salvarão o Nordeste e o País, Fernando Henrique Cardoso, V. ~ está fazendo 
- para outro, não passarão-de fonte de contra~ando um cliscurso sociológico. Pelo_ menos, o início 

e de avasão de rendas? - - do se~ di_scurso é um di$cursq_ que produra tomar 
É preciso mais exemplos? E as estatais são a posição do Pa[s na hora atual. Nós, também, 

mesmo a fonte de todos os males? E se o forem, já tivemos a oportunidade de, neste Plenário do 
por que não fechar pelo menos as que nunca Senado Federal, V. Ex" não estava presente, de 
deveriam estar aninhadas no seio generoso do falar sobre isso. Acho que o Pais está numa situa-
Estado, não fosse para "socializar perdas'? E aca- ção muito difícil. Estamos atravessando, realmen-
so não foi a recusa de fechar algumas ~estas te, um _çaos_fi_n~nceiro, um ca_os econômico e 
...:...-mãls- a poSterflação de medidas tributárias jus- um caos politico. Nós atribuímos a _essa situação 
tas - que levou o Ministro Bresser à demissão política final, porque houve anteriormente_ um 
e o Presidente a recusar-se a agir? desregramento na parte econômico:-finan~eira. 

Querem nlais. ainda? Oue goi.remo foi mais he- Quando o poder civil retomou a orientação, rece-
sitante e contraditório no tratamento de um dos beu um saldo, em dólares (cerca de 12 bilhões 
assuntos mais importantes de sua agenda econô- de dólares}, na !lOSsa reserva e, depois, que assu-
mica: a dívida externa? Quatro Minis.tros da Fazen- meril o Ministério da Fazenda homens d_q e;;trtido 
da, em três anos, ftzeram com que o País demons- da maioria, isto é do PMDB, que apoiavam ou 
tras_se, seguidamente, a ausência de um comando apóiam o Governo, o primeiro o Sr. Funaro, de-
central ao apresentar excessivas modificações pois o Sr. Bresser Pereira, essas reservas foram 
(sempre drásticas) de sua linha de negociação quase a zero. Sustentamos que _a parte política 
comoscredores.Emquepaísjáseviuademissão está_ no caos, nada mais é do que uma canse-
do Ministro da Fazenda no _exato momento da qüência do caos econômico_ e fmanceiro. É por 
negociação da dívida externa? Pior: com ele se ___ isso que, antes que V. EX' continue no seu brt. 
foi a esperança de que os 5_00 milhões de dólares lhante discurso, quero fazer essa ressalva. Acho 
das reservas (aos quais se somará o bilhão de estamos num caos em função do caos financeiro, 
novos empréstimos) não tenham sido dados em do caos econômico- e social que nos foi levado 
pura perda, já que, ao que se anuncia, a "securiti- a acreditar, quase, na falência da capacidade do 
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poder civil, porque foi o poder civil que nos levou 
a esse ponto. Muito obrigado por esse aparte e 
desculpe-me. 

O SR. FERNANDO HENRIQUE CARDO
SO- Sou eu-quem agradece a V. EJcl' 

De toda forma, Sr. Presidente e Srs. Senadores, 
o fato é que não faltam acusações recfproCas, 
(como ainda há pouco no bate-boca entre o Mints
tro do Planejamento com seu Secretário-Geral 
e a assessoria do Presidente, para confirmar estas 
certezas). 

Descrença e sentimento de cOrrupção genera
lizada, eis o que se reSpira ·neste iriienSo Brasil. 
E como já não se teme, -.<:orno se témiá rio paSSa
do, diz-se Isso às escâncaras, no bar da esquina, 
na fábrica, no escritório, na igreja·, na repartição 
pública, na grande midia, onde quer que se esteja. 

Neste quadro, de que adianta perguntar "de 
quem é a culpa?" 

Ao invés do masoquismo das "culpas generali
zadas" (isto é, de culpar-se o Presidente, os Minis
tros, a A1iança Democrática e seus líderes, os que 
não foram capazes de uma oposição forte e con
seqüerite, os formadores de opinião pública, pois 
ninguém; mas ninguém- mesmo entre os "donos 
do poder" está isento da culpa), é preciso propor 
os caminhos, o itinerário, para sair-se da crise. 

Com o risco da incompreensã-o -e de eventual 
engano que quase sempre marcham juntos com 
a ousadia :-,ouso alinhavar o que me pareCe o 
itinerário (proVisório) do rumo à govemabi1idade. 

Deixo à margem o Govemõ: quem pode Crer 
nele? Quem epera dele mais do que a improvisada 
Norte-Sul? Quem o crê com pulso até para errcir? 

Não será por aí que escaparemos da desilusão. 
Deixemos , pois, o Governo em paz: que o presi
dente administre como melhor lhe aprouver. Tor~ 
çamos, apesar de tudo, para que acerte. E não 
neguemos apoio a medidas que tome em favor 
do Brasil. Mas busquemos noutro· lado a espe
rança. 

Volto para este Congresso. A Constituinte ainda 
é uma porta de saída pãra um futuro menos lasti
moso. Mas, falemos francamente: Centrão, Centri
nho, fisiológicos, progressistas, históricos, hiSté
ricos, retrógrados e quejandos são, muitas vezes, 
denominações que encobrem a incapacidade de 
os Partidos serem os canais para o exercício 
do mais elementar dever do politico: respeitar 
o senso comum, o bom senso do homem das 
ruas, sem o ·que não haverá representatividade, 
nem, portanto, democracia. 

Para que prevaleça o bom senso, não é preciso 
muito esforço. Em primeiro lugar.:...._ mesmo·com 
o regimento da Constituinte alterado para os fins 
por todos sabidos- é predso votar logo a nova 
Constituição. Feita a bulha toda, crucificados Ca
bral, a Comissão de Sistematização, os Líderes 
e b.ldo o mais que predominou em 1987, vê-se 
que o "debate" é por muito pouco, embora as 
emendas da nova maioria desfigurem a Consti
tuição em alguns pontos fundamentais. 

Reconheçamos, de boa fé, que é preciso e é 
possível "enxugar'' o texto constitucional. Há mo
dos e métodos: separemos Princípios Fundamen· 
tais das Disposições Complemantares, estas a se
rem modificadas, no futuro, se assim for o caso, 
pela regra da maioda absoluta, aqueles pelos dois 
terços da Câmara e do Senado em conjunto. EJi
minemos com decisão mas sem exageros (afinal 
os grupos sociais se organizaram para ver algu-

mas reivindicações fundamentais - e nem sem
pre constitucionais - brilharem nos dispositivos 
da Carta Magna) o que deva_ ser objeto da lei 
ordinária. E usemos o bisturi sem dó nem piedade 
para cortar as benesses das Disposições Transi· 
tórias e do texto permanente: da privatização dos 
cartórios às zonas francas, exigindo-se, natural
mente, os concursos para qualquer efetivaçâo de 
funcionários públicos. 

-Acaso não se pode fazer isso numa semana 
de boa vçmtade? De que valem os tonitroantes 
autolíderes do "Centrão" proclamarem as virtudes_ 
do liberalismo e da democracia se não forem 
ca~s de sentar-se à mesa com os progres
sistas, os esquerdistas, os liberais "descentrados", 
com todos, para decidir o que é bom senso? O 
Brasil espera uma Constituição que tenha certa 
latitude; o País aceita como norma supre"ma o 
que noutr~s circunstâncias seria lei complemen
tar ou mesmo lei ordinária; mas se impacientará 
com o "regu]amento" alçado a condição de pre
ceito constitucional e mais ainda com a banda
lheira transformada em "direito" por duvidosas 
"Disposições Transitórias". 
-- Fora disso, os peritos realmente polémicos são 
escassos. A verdadeira ''polémica" não é uma 
polémica, é a afirmação política dos grupos que 
se preparam para o exercício do poder futuro. -
Por normal que seja este processo, é inaceitável 
que, a partir do interesse em assegurar expec
tativas e probalidades de mando fub.lro, os diver
soS grupos ·e-tendências bloqueiem a -decisão 
constib.lcional. 

O miolo de toda a mobilização de setores em
presarias, do Governo e do Centrão, em novem
bro e dezembro passado, foi a "questão social", 
Já houve quem dissesse, há muitos anos, que 
eJa era um "caso de polícia". Hoje querem trans
formá-Ia em mero ajustamento entre as partes, 
sem qualquer regulamentação o_u controle, fora 
do âmbito do Estado e da Poiftica, portanto. 

Nem tanto ao mar, nem tanto à terra. Dado 
o clima criado no País, a Constituição terá de 
~gurar direi~~ e_definir os meios para garan· 
ti-los. Da estabilidade na relação de trabalho à 
aposentadoria, da imprescritlbilidade dos direitos 
trabalhistas à distribuição da gasolina, não há co
m6 fugir destas duas regras: a modernização da 
sociedade obriga a definição clara de direito~ 
a eficiência da administração e a necessidade do 
crescimento econôihico exigem racionalidade na 
prescrição dos modos e me_! os para que se alcan
ce o desejável. 

. Que mais sobra das "polêrnlcas"? Onde está" 
o aludido ímpeto "socializante" da Constituição? 

Acaso um mês a mais de licença para as gestantes 
anuinará o País? E_ por que há de a escola com 
~ms lucrativos necessitar da ajuda do dinheiro dos 
II'Tlpostos para sobreviver? Ou será que em nome 
da "iniciativa privada" querem-se garantir na 
Constituição novos cartórios? 

Reciprocamente, por que não deixar à lei ordi
nária (e ao Governo) certa margem de acomo
dação na questão da saúde, onde, sabidamente, 
os recursos oficiais são insuficientes? Mas como 
afirmar isso sem, ao mesrrfc:i tempo, colocar estri
tas restrições à "indústria" de falsos tratamentos 
e operações que os hospitais da chantagem man
têm para lesar a Previdência? Quem de bõã-fé 
acredita que a opção" pela iniciativa privada na 
economia impõe aue a "saúde" se transforme 
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em mercadoria? E que --requeira 'investimento es
trangeiro? -

Basta a honestidade e _o_ bom senso, repito, 
em tudo_ isso para diluir-se o que apare<:e como 
uma oposição radic_al entre "estatismo" e "priva
tismQ", -ou entre "excessos" de_-direitos e carência 
de meios para atendê-los. 
_ Assumamos, pois, nossa responsabilidade_ço
mo Constituintes, não em função d_e lealdades 
a grupos parlamentares ou a lobbies. mas ao 
eleitorado. _O P~ís precisa _e espera uma Comri
tuição logo. Façamo-la sem transformar cada 
item do texto constitucional numa "batalha" onde 
a_ "cretinice parlamentar" - como dizia um dás~ 
sico - no:s cegue ao damor das ruas e faça~nos 
pensar que cada virgula e cada palavra que acres
centamos ou tiramos do texto é "decisiva". Faç2l:w _ 
mo-la sem modificar a seqüência lógica das vota
ções para atender a interesses do momento, 

O que é dedsivo é_ termos uma Coristituição 
çonscientemente votada, o quanto antes, por 
quem para isso recebeu a delegação do eleito
rado. 

No Império - e Joaquim Nabuco imorta1izou 
o tema - toda a discussão política girava ao 
redor da questão da escravidão. Mesmo quando 
nela não se tocava, era ela quem comandava. 
Pois bem, nesta Nova República, a verdadeira 
questão, a grande questão política é uma só: a 
das eleições diretas. 

Bem Sei, comõ todo mundo, que, eleito o Presi· 
dente, os problemas ··reais" continuam os mes. 
mos: a inflação, a dívida, os baixos salários, a 
falta de uma política industrial, a cotrup-ção (e 
de tudo istO falarei, se tiverem-paciência -para ou
vir-me). Mas não é neste sentido que tudo gira 
ao redor da eleição direta. · 

É por outro motivo: é que a "energia" política, 
a vara de condão para despertar outra vez a cida
dania, para tirá-la da descrença, para, er:n bene
ficio do bem público, quebrar o círculo de ferro 
do privado, depende das eleições para a Presi
dênda. 

f;Jeiçpes já as tivemos. o ConQresso- foi pOPu
larmente eleito e, diga~se de p_assagem, pa~ res
ponder ao argumento capcioso: a Constituição 
que nos elegeu não foi a mesma que permitiu 
a sagração do Presidente Samey. As refo~mas __ 
de a?ril e maio de 85 deram liPerdade ~rtir;,iária, 
acabaram com a sublegenda, asseguraram aces
so à mídia. Com igual força rafam eléitos os Go
vernadores. E não nos venham rej)etir Saldanha 
Marinho dizendo que houve "estel1onat6 eleitOral" 
por_ ~ausa do Plano Cruzado. Para Começar, o 
Cruzado poderia ter beneficiado o PFL. partido 
da coligação, e se não o fez mais arriplamente 
(como fez com o PMDB) é porque é ass~rjt_mesino 
que o eleitOrado vota: a quente. E tal seria que, 
mudando a conjuntura, lá se fossem os mandatos 
originados noutra conjuntura. Não haveria, neste 
caso, institucionalização da democracia represen
tativa, mas apenas excitação_eleitoral seguida por 
crises_ de dclotimia dos representantes. 

- Eleições já as tivemos, disse. MaS não a -do 
Presidente. Para o eleitor, para o povo, a transição 
real consiste nisso: em escolhera Presidente. Pou
co importa- e meço o qu:e digo- se o sistema 
de governo é parlamentarista ou presidencialista. 
Para o eleitorado brasileiro, o que pode cimentar 
as estruturas do poder com a sociedade, o que 
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pode reforçar o liame entre o-governo e os govê'r~ 
nados, é a esc:olha direta do Presidente. 

A política requer símbolos. requer afeto, requer 
este sentimento ambíguo de respeito e amor (que 
pode transformar-se em indiferença ou rancor se 
o príncipe vacila ou erra) que só a demagogia. 
nas tiranias, ou a adesão racional pelo voto, nas 
democracias, propicia. 

Hoje temos demagogia sem tirania. Melhor 
substituir logo -esta argamassa podre pelo con;-
creto do voto. - - ~-

A Constituição colocará um ponto-final no pro
cesso de transição, tão penó:samente vivido pelo 
Pais. Praza aos céus, depois, que a boa escolha 
do Presidente _eleito ilumine o itinerário da saída 
da crise. Mas, independentemente do vencedor, 
como um imperativo político, precisamos votar 
Jogo para escolher o Presidente. Esta é a pré-con
dição para a retomada do rumo.-

Não discuto a figura política do atuaJ ocupante 
da Presidência, nem sua dimensão humana, que 
continua a merecer meu apreço. Nem as circuns
tâncias. Nada disso vem ao caso. E de pouco 
valem os argumentos sobre a melhor duração 
do mandato presidencial. Os argumentos em fa
vor dos cinco anos podem ser fortes (e já foram 
meus). Só com um novo Presidente, Presidente 
eleito, haverá condições para recompor-se a auto
ridade e haverá esperança de que se dirá um 
basta, com força, à corrupção. A férrea lógica 
da legitimação do poder exige: eleições logo. 

O poder político, enfraquecido pela ausência 
da autoridade pública e pelo conseqüente imobi
lismo da máquina administrativa, não demonstra 
capacidade de fazer frente aos atuais desafios polí
ticos, econômlcos, financeiros e sociais. 

A restauração do poder político, para evitar o 
agravamento da crise, deve surgir da consulta 
direta ao povo, fonte legítima e soberana da von
tade da Nação, por meio de eleiçõ_!s_ ~a Presi- _ 
dente em 1988, logo após promulgada a Cons
tituição. 

Façamos isto, Senador: Constituição já; elei
ções a seguir, e teremos cumprido a parte mais 
óbvia de nossa rrilssão. 

Depois disso, resta quase tudo. Hoje, falarei so
bre algumas das "grandes opções"- nacionais e 
farei menção a seus efeitos sobre a nova Cons-
tituição. · 

O que rTtats angustia hoje o Brasil em termos 
do s_eu futuro? O que subordina tudo o mais? 

A angústia maior deriva da postergação cansa
tiva e já insuportável sobre corno nos integra
remos no mundo contemporâneo (que já está 
moldando o futuro) e que tipo de sociedade cons~ 
buiremos. __ 

Explico-me. É preciso tirar as conseqüências 
práticas do fato de sermos a oitava economia 
industrializada do mundo, e definir as diretrizes 
pelas quais optaremos. Por quê? Porque dispondo 
o Brasil de urna economia industrial, ou ele se 
integra no sistema mundial através do desenvol
vimento da tecnologia (e da dência, obviamente), 
ou, como se diz hoje, "sucateia" seu parque pro
dutivo. 

Uma coisa é produzir soja, leite, café, gado. 
E-:assim-·me.Srrio s_e for toscamente, porque, se-
não, será necessário seleção de sementes, cruza
mento de raça, engenharia genética, informática 
e tudo o mais. Porém, outra coisa, cOm d.irerenças 
medidas em escala exponencial, é ser produtor 

de aviões, computadores, produtos da quírníca 
fma, etc. 

Não há outro caminho para um futuro melhor. 
Não se trata do velho "crescer ou perecer". Tra
ta-se de criar e desenvolver novos métodos e mo
dos de produzir ou sucatear a indÚStria e a agri
cultura modema. Não basta expandir a economia; 
é preciso revolucioná-la. 
~opção pelo desenvolvimento industrial im

põe hoje urna política científica e industrial ousa
da, um planejamento de investimentos e um grau 
de abertura à intemacionalizaçáo do sistema pro
dutivo que têm que ser encarados com decisão. 

A política industrial hoje significa modernização 
e não -mero protecionlsmo: Essa é uma verdade 
que precisa ser ressaltada e apoiada por todos 
os setores esclarecidos do País. 

Õ -Sr. João Menezes-- Permite V. ~ ú_""rTI 
apãrte? ~ -

O SR. FERI'IAl'IDO HENRIQUE CARDO· 
SO -Pois não, Ex-'1 

O Sr. João M"enezes·- Estou acompanhan
do com muit,a atenção o discurso de V. EJr e 
acho que há uma contradição numa afirmação 
que faz. V. Ex!' afirmoU q:uê não adiantará e não 
melhorará em nada uma eleição;_ que a mudança 
de uma eleição não aretará coisa nenhuma. V. 
Ex,1' declarou isso. Depois V. Ex!' diz qae a eleição 
já é um· clamor popular. Muito bem, é a opinião 
de V. Ex~-que colOca os dois fatos em foco e 
diz, também, que há de se encontrar um meio 
para votar a Constituinte. Eu acho que sim, que 
deveríamos todos trabalhar nesse sentido. Por 
exemplo, V. Ex'- citou a disPosiçãO que Concede 
quatro meses de licença para gestante, o que 

-não vannfiUir, pOrqUe há de se encontrar um 
melo, e até o pedido de wna semana também 
para o marido ftcãr de qUafentena -com a gestante 
já está sendo discutido na Constituinte. O proble
ma da anistia é outro problellla difícil que V. ~ 
terrl eflfrentado; o problema da greve é, também 
crucial, e faço votos que encontremos um ponto 
de apoio para todas essas questões. Tivemos há 
pouco- tempo o progTama da software, e V. EX' 
sabe como foi a luta nesta Casa, pois, se não 
fosse a re§:istênci,a doJ_Jus'tJ:e sené!_dor Robe,rto 
Campo_s--e a visão do S-enador A1fredo Canipos, 
tinha saldo como velo da Câmara: O ptoblema 
da Software é clue tein ocasionado a confusão 
neSte País. V. EX', agora, acaba de _apontar que 
a informática e fundamental, e é fundamental. 
A informá_tka, hoje, dá urna nova vida para o Pais. 
Agora, o que não podemos é aceitar e fazer leis 
em tomo da mrormática sem que _ela atenda ao 
princípio geral na_donal ou_ intemacion?U. V. Exi' 
sabe que hOuve até uma reunjão de cavalheiros 
na Cãmãra para falei- uma cOmissão para qUe 
se pudesse estUdar novas nolmas pafa a regu1a
mentação do projeto software. O que é feito dis
so?_ Não sp.i a Comissão e o prazo está acabando; 
a SEI está fãzEmdo como quer e entende essa 
regulamentação. Então, vejz V. Ex' que são fatos, 
eu acredito que com boa vontade todos possa
mo-::rreso.tver, o que é preciso é efetivar essa refor
ma. Não podemos ficar apenas dizendo que é 
isto ou aqUilO. V. Ex!' teffi feito um discurso sereno, 
tem dado a sua opinião em tomo do assunto, 
mas"êSsa dificuldade existe e se toma cada vez 
pior, -e- V. Ex• não indica os meios de solução. 
Depois que o Poder Ovil assumiu a direção do 
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País era necessário mostrar à Nação que tembs 
capacidade_de impedir_que esse Pafs viva no caos -
econômico, so$:ial, político e financeiro. MUito 
obrigado a V. Ex' 

O SR. FERNANDO HENRIQUE CA!mo-
80 -Se V. EX me permitir prcisseQi:Jirei a linha 
do meu raciocínio que nao ·colide com o de V. 
E><' 

O Sr. João Menezes - Acho bom V. Ex~ 
fazer, porque af não se notará as contradições 
que está fazendo. 

O SR. FERNANDO HENRIQUE CARDO· 
SO - Não quero entrar em contradição, pois 
me parece que dificilmente o Senado não terá 
entendido o que eu disse. , 

Faltou-nos, até hoje, a consciência generalizada 
deste fato e o pulso firme para deftnir os caminhos 
do futiJio.- Mas estes não podem ser quaisquer 
caminhos. Assuq~ir a opção pelo desenvolvimen
to implica um processo que, à falta de um nome 
melhor, chamarei de ''modernização", mas que 
na verdade é _o da "globalização" da economia. 

No momento em que a EurOpa integra seu 
mercado através de uma multiplicidade de jolnt
veintures com a União Soviética (indusive com 
o gasoduto), em que a China se "ocidentaliza", 
o Japão já é p~ do mundo "ocidental" e os 
EUA formam o grande mercado na América do 
Norte, juntamente com o Canadá e o México, 
o Brasil não pode isolar--se, de forma anacrónica, 
por meio de um processo ultrapassado de autar
quia, com o risco de tomar-se um grande Camr 
bodja. 

Não se trata apenas de _des~nvolver vinculo~ 
maiores com ·o l'llercado internacional {que, no 
nosso caso quer dizer EUA, Europa Ocidental) 
Japão, América Latina e África) mas de definir 
soberanamente nossa inserção no "sistema p~ 
dutivo internacionalizado".- E trata-se sobretudo 
da construção de uma sOciedade que tem na 
empresa uma de suas molas, tem na organizaçid 
da sociedade civil- com seus reclamos de cidal 
dania, igualdade e liberdade - seu mecanismo; 
fundamental. _ _ , 

Empresa, neste sentido, quer dizer: _organiza
ção, tecnologia (portanto, _criatividade) e um ·certo· 
espírito de risco que só a competição as!>egura. 
A empresa pode ser privada, pública ou mesmo i 
comunitária. _Mas terá de_pautar~se _por estas ca-· 
racterísticas para ser rnOdemã. Pode visar ao lucrai 
por si ou tê-lo como parâmetro de racionalidade 
para sustentar politicas sodais. Pode _até mesmo i 
estar fora do mercaclo, pois hoje, tudo, mas tudo; 
mesmo (até um partido político, um sindicato ou: 
uma igreja), para Ser mq4emo, depende de orga- i 

nização, criatividade, competitividade _e de risço. ' 
· Esta opção precisa ser assumida sem· ambigüi~ 
dades para definir políticas que a acelerem e, por 
sua vez, que protejam a sociedade e o País dos 
efeitos negativos de algumas de suas conseqüên
cias. Há dois riscos polares nesta questáo: se o 
País não se integra à economia global, sofre a 
"cambodjização"; se o faz sem soberania das de-. 
clsóes, passa a ser reserva de mercado depen· 
dente dos centros mundiais de poder. 

Mais uma vez, o Brasil deve encontrar um cami~ 
nho intermediário que permita a abertura sobe
rana da economia para pennitir sua moderniza
ção e integração, de maneira competitiva, na eco
nomia mundial. 
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Não obstante ser este o düema crucial do Brasil, 
ele quase não se fez presente nos debates consti
tucionais. T ada a disputa amesquinhou-se no ata~ 
que dos conservadores ao "soda]" - às- vezes 
confundido, de fato, por setores_ progressistas, 
com o cartorialismo e com o populismo - e 
na defesa de uma vaga "iniciativa privada", tam
bém esta pronta a abastardar-se, seja por defen-. 
der o "atraso" como se fosse "conservadorismo", 
seja pelo conluio com o Estado para garantir be
nesses fora da concorrência. 

Ora, se estivermos dispostos a essa "glob.J.: 
lização ·soberana" haverá que dar lugar de proa 
tanto ao desenvolvimento científico comO ao "de
senvolvimento polltico", entendendo-se que só há 
democracia modema sem populismo, sem que 
se pense nos "direitos" e _"regalias" a serem con
cedidos pelo Estado independentemente do _cres
cimento da produção, mas com muita ênfase no 
sociaL 

Isto porque só haverá integração soberana no 
sistema produtivo mundial se formos capazes de 
desenvolver-nos científica e tecnologicamente e 
se_ dispusermos, não de uma massa de párias 
na sociedade, mas de cidadãos conscientes que 
pressionem os governos e tenham capacidade 
de julgar e consumir. 

E é exatamente na intersecçao entre, por um 
lado, o desenvolvimento científico e tecnológico 
e a modernização e racionalização crescente doS 
serviços públicos e, por outro lado, a preservação 
do espaço para que a sociedade reivindique, que 
se insere o Estado moderno. 

Ninguém, em sã consciência, pode negar o 
pape] do Estado - do Governo e do Estado -
no desenvoMmento das forças produtivas e mes
mo no investimento em setores pioneiros ou es
sendais da produção. Isto é tão óbvio que não 
deveria caber uma atitude "estatizante" (que im
plicaria na apropriação do excedente pelo Estado 
para investimento que irá competir com o setor 
produtivo prtvado) nem outra "privatizante", que 
acaba por se confundir com a apropriação de 
benesses do Estado em beneficio_ de empresas 
privadas--e- t:cirii-a -nusãO~ae· que ã--SübstitliiÇ:ãõ
do Estado pelo individualismo liberal e pelo mer
cado resolveria todos os problemas. 

A história económica brasileira mostra a cons
tante presença do Esiado como agente propulsor 
do desenvolvimento económico. A antinomia "es
tatização privatização" _é um falso problema. 

Infelizmente, em nosso debate atual perdemo
nos freqüentemente no arcaísmo. Os "progres
sistas" defendem o populismo e os "conserva
dores", o atraso. De igual modo, enquanto os 
primeiros acabam por reduzir suas expectativas 
quanto à ação modemizadora do Estado à manu· 
tenção (e às vezes ampliação) do '"monopólio es
tatal" ou do monitoramento do mercado pelo Go-. 
vemo, os últimos vêem em cada açao do Estado 
- às vezes indispensável - uma "ameaça" à 
iniciativa privada. 

Na conjuntura de desmoralização crescente do 
poder público esta mesma polarização caolha ter
mina na discussão sobre inflação e déficit público, 
responsabilizando uns o déficit pela inflação e os 
outros achando que não há relação entre uma 
coisa e outra. Na prática, tanto existe a ineficiência 
e o desperdfcio do Govemo-(especlalmehte -a au
sência das já referidas políticas que levem, na 
educação, na ciência, na tecnologia, ao desenvol-

vimento económico e, por outro lado, na saúde, 
saneamento, habitação e tr~porte ao bem-estar, 
quanto é sabido que o déficit, hoje, decorre _em 
gfãnde parte dos juros da dfvida externa e da 
dívida interna que enchem os cofres dos presta
mistas do Estado (mãos privadas). Decorre, por 
outro lado, de uma política de subsídios à ativi
dade privada e de preços e tarifas dos bens produ
zidos pelas estatais que beneficiam, de igual mo
do, a empresa privada. 

Ou seja, se quisermos prosseguir no itinerário 
da mo_demização teremos de reagir contra o car
torialismo e o clientelismo, que não apenas en
chem de votos os políticos I! gados a estas práticas, 
mas enchem de dinheiro os bolsos e os cofres 
dos homens que não sabem senão falar de "inicia
tiva prtvada", mas vivem dos favores oficiais. 

Por paradoxal que possa pa~cer, para rom
per-se este circulo vicioso é preciso ao mesmo 
tempo vita1izar a empresa (e dotar o setor produ
tivo do Estado de espírito verdadeiramente em
presarial), liberar o Tesouro do assédio de seus 
prestamistas e beneficiários e ampliar considera
veJrnente a área de pressão social sobre as políti
cas públicas para tomá-las, de fato, instrumentos 
do bem-estar, da distribuição de renda e de me-
lhores condições de ~g_a para q povo. _ 
-Chame~ Se a-isto como se queira. Com óu sem 

preconceitos: faZ falta uma política social e demo
crática, ou uma democracia social, que não sufo
que a empresa, que liberte o Estado das bocas 
privadas sequiosas de benesses e que tenha a 
coragem de reformar a máquina administrativa. 
Digamos com clareza: é certo - e não veto da 
-"direita"-- que precisamos regulamentar menos 
e ~agrecer o Estado para tomá-lo mais eficiente 
para que ele possa pagar melhor a funcionários 
melhor treinados, capazes de atender não apenas 
às demandas das empr~. mas principalmente 
às da sociedade. 

O Sr. Carlos ChiareUI- Permite-me V. EX 
um aparte, nobre Senador Fernando Henrique 
Ç~_rd_~-1?~ · 

O SR. FERNA1'IDO HENRIQUE CARDO
SO - Com prazer, ouçO V. ~ 

O Sr. Carlos Chlarelli- Ilustre Senador e 
Líder Femanc,lo Henrique Cardoso, ouço comes
pecial interesse a manifestação densa que V. Ex' 
produz nesta manhã. Lastimo muito não poder 
tê-Ia. ouvido, por razões superiores à minha vonta
de, desde o início mas seguramente terá sido 
neste_p~rmanente diapasão, com a brilhatura que 
lhe é peculiar e com os _conceitos tão sérios e 
sensatos com que costuma enfrentar problemas 
da densidade dos que ora enfrenta. Vejo que se 
trata, sobretudo, da defesa do moderno e não 
da__adoção do novo p~lo novo; trata-se do esforço 
de distinguir, sobretudo, o que deve merecer o 
esforço comum para ser viabilizado, e o _que deve 
merecer o esforço catnurn para ser rejeitado. V_ejo, 
acima de. tudo, que V. EX' propõe que nós tenha
mos a ousadia do equilíbrio e, de certa forma, 
a coragem da moderação. V, Ex' defende refor
mas e transformações, mas não as quer por cami· 
nhos revolucionários e contundenws, ainda, mui· 
tas vezes, as queira tão profundãs e tão- valiosas, 
mas que não sejam geradoras de traumatismo. 
E Vejo que V. Ex' quer colOcar o Brasil no lugar 
que ele precisa estar na cronologia do desenvol-
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vimento. Com especial enlevo ouvi, com relação 
ao nosso passo rumo ao novo milênlo, que pre
cisa ser dado hoje, no campo da tecnologia. quan
do se refere à informática, à biotecnologia, a tan-
tos aspectos que são fundamentais para que o 
Pais possa_ efetivamente ganhar a sua emanci
pação concreta e cabal sem xenofobias, mas com 
capacidade de proteger os seus interesses le_gíti
mos, no concerto internacion~l. Mas o que me 
traz a este aparte, além de cumprimentá#lo pela 
manifestaçãO, é para dizer que se trata de uma 
peça que, mesmo havendo alguns pontos, eYen
tualmente, de discordância doutrinária, fará parte 
do acervo dos trabalhos mais elevados que pude
mos testemunhar neste plenário. Gostaria, tam
bém, de meparabenizar por saber que V. fr .é 
um propagador, um defensor e talvez um paladino 
- com o brilho que lhe é_ peculiar- dos princi~ 
pios do s_ocial-liberalismo. V.~ deixou bem claro 
que reage contra a figura do liberalismo traQicio
nal, que via no Estado a figura, apenas, do distri
buidor de justiça e da manutenção da segurança 
pública - o Estado gendarme; que V. Ex' reag'e 
contra as perspectivas de uma es.tatização ampla 
e quase generalizada e que quer conjugar, corno 
convém a uma proposta modema, as idéias da 
liberdade, os princípios de fraternidade e_os ideais 
de opoiturlidad_es iguais, dentro de wn Estado 
que se responsabilize pelas atividades pioneiras 
e estratégicas, ao lado da perspectiva do mercado 
concorrencial aberto, bem como as garantias in· 
dispensáveis a serem preservadas, de segurança 
e __ seguridade _social, as conquistas preservadas 
no campo trabalhista e assoçiativo, !'1.0 lado de 
ão que corresponda à livre iniciativa. Parece-me 
que este, realmente, é _o caminho _da sociedade, 
aqui ou em qualquer lugar do mundo, desde que 
queira ser plura1ista e democrática, para ser mo
dema. OUço, pois, a sua lição, os seus ensina
mentos e _as suas propostas políticas com muito 
interesse, Sr. Senador, mas ouço-a -com rrtuita 
satisfação por participar de um Senado da Repú· 
blica que_ tem homens com a- luddez e com a 
seriedade de V. EX' 

O SR. ~DO HENRIQUE CARDO
SO -Muito obrigado pelo aparte de V. Ex' qt.ie 
só 111e envaidece. V. Ext tem clemonstr8do, aqui 
neste plenáliõ, V. EX' sim, uma imensa capacic;Jade 
de equilíbrio e o fato de sermos üderes de Parti
dos eventualmente aqui e ali, em competição, 
n~ca me privou da satisfação de vê-lo sempre 
defendendo, com muita propriedade, oS-Pontos 
de vista de V. Ex" 

O Sr. Marcondes Gadelha -V . .EX me per
mite um aparte? 

-o SR. FERNANDO HENRIQUE CARDO
SO -Com muito prazer. 

O Sr. M.arcondes Gadelha- Senador Fer~ 
nando Henrique Cardoso, V. Ex'-eSfá prOOilZlndo 
um discurso de extraordinária relevância e o ouvi· 
moS atentamente e preocupados em que somen
te agora discyssões dessa nature.za_tenham podi
do vir à luz. Perdemos virtualmente um ano em 
discussões outras, enquanto nos atrasávamos em 
faç_e do volume de modemi_zaçãa qu~ temos pelo 

_mundo afora. Acredito, nobre Senador, que o fato 
de o Senado ter passado um ano virtualmente 
fechado _é responsável por essa situação e que 
seu discurso tão importante chegue, de certa for-
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ma, a destempo, porque não_ houve _oportunidade 
e V. Ex" não teria um outl-o- foro para ·pr~uzlr 
um díscurso tão denso, tão sereno, tão aplicado, 
em meio à poluição que pervaga pelos corredores 
do CongresSo Nacional neste momento. O Senci
do é um fórum adequado para a discussão dessa 
natureza, no momento, que nós atravessamos. 
Gostaria apenas de fazer uma observação- que 
chamaria de liberal, em face da questão do Estado 
que V. Ex.' suscitou. t: preciSo ter uma certa cau
tela no dimensionamento das coisas V. & tem 
uma preocupação de que não haja um avanço 
cartorialista do setor privado sobre o Estado, mas 
deve ter, também, um cuidado reverso. V. Ex" 
há de se dar conta que hoje, no Brasil, 60% da 
formação bruta de capital já corre por canta do 
Estado e de que as empresas estatais movimen
tam recur_sos cinco vezes m~ores_ do que o pró
prio Orçameto da União. Agoiã~ tomem-se, por 
exemplo, certos fundos privados que são apro
priados pelo Estado e que não são insignificantes. 
A Presidência Social, por exemplo, é um fundo 
da ordem de um trilháo e 600 b'ilhões de cruzados. 
Ele é todo um fundo privado, pago exclusiva
mente pelas empresas e pelos trabalhadores~ Des
se um trilhão e 600 bilhões -de-cruzadOs o Estado 
participa apenas com sete bilhões de cruzados. 
No entanto, apropriou-se da administração, da 
gestão, da fiscalização interna e externa e de toda 
a manipulação a que se sente com direito. V. 
~há de convir, tambêm, que o ponto de vista 
liberal não diz respeito apenas à questão de dispu
ta de espaços entre o setor privado e o setor 
estatal, mas ao controle do Estado pela sodedade. 
Essa ê a verdadeira questão do Estado que os 
liberais colocam à consideração de V. Ex!' Essas 
empresas estatais onde está efetivamente o nú
cleo do poder que mobilizam recurs-os cinco vezes 
maiores do que o Orçamento· da- UDião, essas 
empresas se transformaram em verdadeiros feu
dos, verdadeiros mandarinatos, verdadeiros xogu
natos, inteiramente impermeáveis e inacessíveis 
à consideração da Nação através, sequer, da sua 
representação politica, que é o CorlgresSo NaciO
naJ. Jamais um oi"çamento de urna empresa esta
tal passou pelo crivo ·da sociedade. V. ~ sabe 
inistério da Educação. V. Ex" poderia dizer de cor 
e salteado como se discriminam as despesas do 
Ministériõ da Saúde. Mas V. Ex' não tem condições 
de dizer qual é a programação de investimentos 
da Companhia Vale do Rio Doce ou da Petrobrás, 
ou da EletrobráSJ.ou o·que quer que seja. Somente 
nos damos conta dessa situação quando encon
tramos os rombos extraordinários a que a impren· 
sa alude, vez por outra. O caso do setor elétrico, 
por exemplo, é flagrante, é um caso extrema
mente grave, em que temos um setor monopo
lista que lida com uma mercadoria de consumo 
compulsório, que faz reajuste das suas tarifas, 
obrigatoriamente, por força de acordo interna
cional e o Banco Mundial faz o reajuste sempre 
acima da inflação, que tem direito a uin crédito 
subsidiado, que tem condições para avançar so
bre as "burras" do Tesouro e que, ainda assim, 
é inadimplente para uma sociedade que, lamenta
velmente, se encontra numa fase de recessão 
e depressão. Se q Brasil estivesse crescendo a 
taxas históricas, a falha do setor elébico seria mui
to maior do que a que hoje apresenta, apesar 
de ser um setor inteiramente inacessíveJ, imper
meável ao concurso e à ·participação da sacie-
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dade. Sâci estes fatos, o controie da sociedade 
sobre o setor estatal e o avanço efetivo do Estado 
sobre áreas que são-privadas, que preocupam 
os liberais. Fora_ estaS _objeções, nobre Senador 
Fernando Henrique Cardoso, quero louvar este 
discurso, principalmente pelo caráter inovador, 
pela criatividade que V. Ex" iritroduz, nesta manhã, 
ao discurso político no Brasil. Este é o discurSo 
do fim do século, este é o discurso da atualidade, 
este é o _discurso que deve presidir, daqui por 
diante,· as nossas preocupações ou os nossos· cui

-dados. Concordemos ou não com o- que V. ~ 
está dizendo, nós temos muito que refletir. 

--O SR. FERNANDO HENRIQUE CARDO· 
80 --Agradeço a V. Ex" pelas referências que 
me faz e quero tornar claro o meu pensamento 
sobre a matéria que V. EX' mencionou com res
peito à questão do controle das empresas estatais 
pela sociedade. Há muttos anos, em trabalhos 
vários, cheguei até a cunhar uma expressão que 
se chamava "burguesia de Estado'~ e o fiz sabendo 
da contradição, nos termos que aí está, e o fiZ 
com ânimo critico, para criticar a verdadeira priva
tização dos setores da economia estatal através 

"âas burocracias das próprias empresas, que não 
têm a minha simpatia. Minha simpatia é toda ela 
para o controle que a sociedade há de exercer 
sobre as empresas de Estado. 

Esse controle torna, as empresas, ao invés de 
serem estatai-s; em empresas públicas, o que é 
diferente. O nosso problema hoje é de transformar 

- as empresas estatais em empresas públicas, o 
que quer dizer, transformar em empresas cujas 
deciSões venham a ser transParentes à sociedade 
e,-:de alguma maneira, controladas pela socie
dade, que seja pelo Congresso, que seja pelos 
trabalhadores, que seja pelos funcionários. V. ~ 

- meildon® a Previdência: não há nenhuma razão 
para que tudo isso não seja mais visível. Portanto, 
não sou-defensor, nunca fui defensor de uma 
economia,opaca, na qual realmente a burocracia 
se encastela rias empresas e vai atuar, como se 
fosse empresa privada, às vezes em detrimento 
das empre~iaS privadas, porque abrigadas da con
corrência. É uma confusão supor-se que a defesa, 
a outrance de qualquer forma de estatismo, te
nha alguma coisa a ver com progressismo. A meu 
ver,_,.. se não existir simultaneamente um controle 
pór parte da soCiedade, temos uma deformação 
de todo esse setor o que não_ quer dizer que as 
empresas não sejam necessárias, o que n!o quer 
dizer que em s_etores _essenciais elas não desem
penham um papel crucia1 tarnbêm, o que não 
quer dizer que elas não sejam molas do desenvol
vimento económico. São aqui e já o ·foram em 
vários países. Mas o que aconteceu nesses outros 
países que se democratizaram é que houve uma 
maior transparência desse setor estatal, nós preci
samos dessa transparência no Brasil, também. 

O Sr. RonanTito-Permite V. Brum aparte? 

O SR. FERI'IAI'IDO lfEI'IRIQUE CARDO
SO - Cortl prazer, nobre Senador. 

O Sr. Ronan Tito --Caro Uder, há poucos 
dias, no· plenário da Assembléia Nacional Cori.Sti'
tuinte- se não me engano-, o Deputado Artur 
da Távola começou a sua peroração perguntando 
se havia naquele plenário ambiente para uma re-
flexão, para falar sem gritar, para estimular o pen
samento. V. Ex" prova que isto é possível aqui, 
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no plenário do Senado. Não vou repetir todos 
os encômios tecidos pelos Uderes do Partido da 
Frente Uberal, quero apenas dizer que faço coro 
com todos os elogios que foram feitos. A maior 
virtude do discurso de V. ~ é nos convidar à 
reflexão. O discurso de V. EX' é crítica, mas é 
principalmente autocrítica. E, se ele é gratide na 
crítica, ele é imensurável na autocrítica. É o mo
mento de reflexão, de pensamento; é o momento 
de perplexidade em que vivemos. Saímos do siSte-
ma autoritário, ditatorial, estamos um pOUco per
plexos nessa transposição. Mas V. fJr' tem, no 
momento em que nos alerta para o novo mundo 
que está surgindo, o momento alto do seu discur
so, quando diz que temos que olhar para o futuro, 
para uma nova época. Tem toda razão V. Ex•, 
nobre Uder, porque, se no passado vivemos na 
época da agricultura, quando praticávamos a agri
cultura, a vida da agricultura, tínhamos que nos 
referir sempre ao passado. O que faziam os nos
sos pais? Como agiam os nossos avós? veJO a 
era industrial e passamos a refletir, hoje, no que 
a sociedade exige. O que a sociedade quer hoje? 
Agora, não, Excelência, agora temos que pensar: 
estamos vivendo a era da cibernética, temos que 
fazer a prospecção-, temos -que começar-a pergun
tar o que o mundo quer, no futuro. E o futuro 
está aqui, o futuro é amanhã. Parabenizo_ V. Ex" 
pelo discurso; mas princiPalmente por essa esto
cada que nos dá, em todos, para que paremos 
um pouco e façamos a nossa reflexão e, a partir 
daí, coloquemos a nossa contribuição na Assemw 
bléia Nacional Constituinte, mas também no Go
verno de José Samey. Agradeço a V. Ex" 

O SR. FERr'!i.Noo HENRIQuE i::AR00-
80 -Sou eu· quem agradece a V. Ex~ e ·especÚd
mente por ter recordado que, em grande parte, 
o que_ digo é autocrítica, autoc_rítico no sentido 
pessoal e também nas nossas posições globais 
no processo político brasileiro, Agradeçq muito 
av.EX~ --

Dou o aparte ao Senador Cid Sabóia de Car
valho. 

O Sr. Cid Sabóia de Carvalho - Estou ou
vindo V. Ex!' com muita atenção e o seu discurso 
prova que esta Casa, e não som-ente -el_a, _ to4o 
o Congress_o Nacional, está apto a aprofundar-se, 
como se aprofunda nesta manhã, nos g~andes 
questionamentos que variam, desde uma coloca
ção sociológica a uma colocação filosófica. V. 
Ex" exibe não apenas a habilidade do s_odólogo, 
mas a habilidade do filósofo social, porque a So
ciologia, outra coisa não é, senão a maior das 
ciências sociais, com toda a certeza. V. Ex~ tocou 
em pontos que me parecem da maior impor
tância, por exemplo, esse conceíto de Estado que 
se procura reformular ou, se não reformular o 
conceito, pelo menos reformular o Estado mes.. 
mo. Na verdade, o Estado é a sociedade juridica
mente organizada para controlar essa mesma so
ciedade. Hoje falamos na sociedade controlar o 
Estado. Ontem nós falávamos no Estado conSti
tuído, representando a sociedade juridicamente 
organizada, para governar-se. Seja qual for a con
cepção de Estado, é evidente qü:e ·a Sociedade 
sempre tem chegada__a esse monstro diretor, a 
esse monstro que nos dirige. O modo de chegada 
é exatamente o sistema democrático, pelo qua1 
as pessoas se sucedem nos postos diretivos, as 
pessoas se sucedem no poder. O poder é alta-
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mente capaz de danificar a sensibilidade dos go
vernantes, e aqueles que se demoraram no poder, 
os que se demoraram representando as aptidões 
do Estado, cuidaram de ampliar o Estado, de 
ta1 modo, que tivemos distorções, como, por 
exemplo, naquela teoria que levou o Estado a 
disfarçar-se em pessoa privada, nascendo a em
presa pública regida sob critérios do DireitO Priva
do mas gozando de todo o poderio advindo do 
Direito Público, aquela figura mista que proliferou 
na França e que veio tocar nó Brasil, de modo 
violento. Talvez essa distorção, do EstadO diSfar
çado em pessoa privada talvez esse surgimento 
de empresas nesse setor é que tenha gerado isso 
que agora leva o Brasil a uma crise moral, a uma 
crise moral, a uma cri:;;e econômica que V. EX' 
tão bem aborda. A eleição é o modo de chegada 
da sociedade ao Estado, se não fora a eleição, 
nós que falamos hoje aqui, não seríamos expresw 
sões do Poder Legislativo. V. Ex" coloca bem a 
aspiração popula~ de querer eleição, porque é 
o exercício da democracia e isso é iilquestionável, 
muito embora reste o aspecto _da oportunidade 
e também do respeito à ordem legal ainda vigente, 
como itens para _o exame mais ·aprofundado. V. 
Ex!' me deixa orgulhoso de ser seu liderado, exata
mente aquele orgulho _que sentimos, nesta hora, 
de encontrar o nosso üder mostrando a s_ua inteli
gência, a sua cultura, a sua capacidade de crítica, 
a sua humildade que o leva a uma autocótica 
e_ isso, Ex'. engrandece esta Casa e ressalta a 
grandeza particular de V. Ex'i' Muito obrigado. 

O SR. FERNANDO HENRJQQE CARDO
SO -Sou eu que agradeço ã V. ~;-eSpecial
mente pelos comentários na perspectiva juridica 
dos mesmos problemas que tentei II!Vantar com 
relação ao Estado. 

O Sr. Almlr Gabriel - V. Ex• me pe"rmite 
um aparte? -- -

O SR. FERNANDO HENRIQQE CARDO
SO- Pois não, nobre Senador. 

O Sr. Almir Gabriel - Não tenho palavras, 
nem em quantidade nem em qualidade, para au
mentar o_u qualificar os elogios_que já foram feitos 
ao seu discurso e à sua posição. Como o Senador 
Ronan Tito, eu ficaria resPaldando e assinando 
em baixo tudo o que foi dito a respeito do discurso 
que V. Ex' está fazendo_ neste momento. Creio 
que repito o dizer de várias oportunidades, que 
não acredito que possamos viver o momento 
constituinte se tivermos estabilidade económica, 
social, institucional e política. 56 estamos vivendo 
o momento constituinte exatamente porque todas 
essas instabilidades perpassam a vida do País. 
A reflexão a que V. Ex" nos convida é no sentido 
de _que este momento constituinte seja visto não 
como uma forma de_ arrumar uma casa velha 
e antiga, mas como uma forma de organizar urna 
sociedade, segundo um mundo absolutamente 
novo, que não pode se ater a ideologias já estereo
tipadas, segundo um futuro que será construído 
para a humanidade. Estcfa"eflexão exige dos esta
distas e dos grandes líderes a responsabilidade 
de iniciarem esse tipo de di:Scussãõ mais amp_la 
Do contrário, ficaremos em discussões menores. 
Admitindo que as oposições reais estejam em 
problemas absolutamente pequenos e mesqui
nhos diante da grandeza do· destino do nosso 
País,· diria que temos, sem dúvida alguma, uma 

responsabilidade muito ~ande. Na medida em 
que vivemos a fase da energia atômka, nós tam
bém vivemos a fase do tacape. Nós vivemos mo
mentos que acontecem dentro do_ Su1, Sudeste 
e que não se refletem na Amazônia, no Centro
Oeste._ Na verdade, nós somos de uma Inglaterra, 
em que o problema que acontece em Londres 
tem urna distância no tempo, mas não mais no 
tempo de 50 anos, sobre as cidades mais distan
te-s dei Inglaterra. Nós não teffios nenhuma coisa 
que aconteça em Paris que seja de uma distância 
no tempo maior do que 50 anos de qualquer 
ddade francesa. Nós temos, sim, uma sociedade, 
um pais extremamentl! complexo e que exige exa
tamente esse tipo de reflexão que V. E:<-' está fazen
do nesse momento. Por isto, considero que a 
postura que V. Exi' assume agora, quando nos 
chama para essa reflexão, é da maior importância 
histórica para este País~ E é preciso, é imperioso 
que essa reflexão se passe para toda a sociedade 
brasileira, especialmente para os Constituintes de 
hoje, no Brasil. Só ·assim nós responderemos à 
esperança, que é o_ grande tema do _discurso de 
V. EX" Mui~ obrigado. 

O SR. FERNANDO HENRJQQE cAiiD0-
50 -Muito obrigado, Senador Almir Gabriel. 
V.~ mencionou uma questão que é essencial, 

a qual me dirigiria em seguida, aqui neste plenário. 
É--a questão_ de que o Brasil é uma sociedade 
altamente heterogênea e que nós não podemos 
fazer qualque~ reflexão sem mencionar essa hete
rogeneidade, que implica também momentos his
tóricos muito distintos, em ribno mesmo de evolu-

-,~0 histórica &;>tinta no próprio País. 
Este ponto é ceritral e se V. Ex'" me permitem, 

antes eu dar um aparte, que darei com gosto 
- ao Senador Leite Chaves, se V. ~me permitem, 

gostaria de dizer que, quando mencionei a neces
_&j_dªde de políticas sociais, de uma democracia 
social, de uma social democracia- o nome não 

-importa - ou até_ mesmo_ aqueles que tenham 
uma visão mais revolucionária do processo, ou 
outros mais conservadores, nós temos que nos 
_entender a _respeito de certas medidas. Por quê? 
Porque este mesmo processo mencionado pelo 
nobre Senador Almir Gabriel não está apenas nas 
áreas longínquas do Brasil. 

Detenhamo-nos um pouco mais na questão 
--=-da implantação de uma democracia social. 

Como se não bastassem os sinais de "desgo
verno" ao nível do Estado, também a sociedade 
manifesta traços inequívocos de anOmia. Em cer
tas -àreas do Pals - especialmente nas grandes 
concentraçõ_es urbanas - vive-se um clima de 
"guerra civil" larvar. Só ·que sem objetivoS políti
cos. Não se trata da Revolução, esperada por al
guns setOre-s, nem mesmo da sublevação ás ce-
gas que- a miséria às vezes propicia. Trata-se da 
existência de_áreas nas quais a contravenção, o 

_ tráfico d~ drogas e o crime organizado, ao lado 
da ladroage!_11, 9o d~-pero a que o desemprego 

-Jeva e da desorganização da sociedade maior, 
acabam por criar sua prÓpda '1ei". 

O espetácu1o dos morros e favelas do Rio de 
Jã.ilefro,_ ma_is armados que a própria políci~. de_ 
delegacias que têm que ser vigiadas pela Polícia 
MiUtar para evitar r'oubos, dos assaltos incessantes 
em São Paulo, das zonas de garimpo nas quais 
quando o Estado quer impor-se _ele próprio 'assas
sina, como em Serra Pelada, do contrabando nas 
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fronteiras, da violência rural como no Bico do 
Papagaio, dos presídios que se transformam em 
escolas de crime, que são isolados a força do 
resto da sociedade e onde vicejam os motins con
trolados a Dã.Iá, tudo isto é dePlorável-e perigàso. 
porque é demostração cabal da existência dé um 
processo de anomia social. 

_Some-se à já menCionada coiTUp-çâo - rias Va
dadas formas, desde as "mordomias" até os cri
mes "de cOlarinho Branco"~-e terri-Sé um quadro 
sombrio _do "_outro Brasil". Há desgoverno no E~
tado e anomia na sociedade. 

No fundo, portanto, é esta a grande opção: ou 
o Brasil se desenvolve eConomicamente, Q Estado 
mo-derniza e_ o País opta. por políticas sOciais e 
económicas que redistribuam a renda e aumen
tem o bem-estar do povo, ou Vii'á, i-tãO tTiais a 
"Belindia"....:.. a pequena '13t%1QiC.iJ" do Sul encra
vada no c_oração da _"lndia"_ d_o_ J'lorde~~ - mas 
uma Nigéria, de_spedaçada entre _ _?!Jas regiões de
sigualmente desenvoMdas, ostentando a miséria 
de Bangladesh e mantendo _os objetivos do Cam
bodja dos Khrner vermelhos que queriam isolar-
se do mundo. ___ - _ __,_ 

Sem desenvolvimento com integração sobe
rana à economia global, sem a modernização do 
Estado para assegurar a implantação racional de 
políticas sociais, o País não escapará da pobreza. 
Não basta, entretanto, crescer economicamente: 
é preciso dar uma guerra sem tréguas à mi_séria. 
Não basta falar: o empregO Precisa ser expanâ.ido, 
os_ salários_xeais awnentados. Não s_e__iar_á_ isto 
sem que se ponha um ponto fmal na corrupção 
e nos privilégios da riqueza, (Jue andam juntos. 

É -este o_ desafio. E é para a modernização do 
País e o fortalecimento da democracia social que 
devemos escrever a nova Constituição. Seria fasti
dioso analisar ponto por ponto os projetas, tanto 
o da Comissão de Sistematização quanto o do 
Centrão, para mostrar em que artigos e incisos 
ambos se distanciam (por razões opostas) _da fili
sofia progressísta, democrática, modema e de in
tegração soberana ao sistema prod1,.1tivo interna
cional que eu apenas esboço neste discurso. 

É fácil cotejar as propostas e ver qUe, em inú
meros pontos, por medo da xenofobia cai-se no 
laissez-falre ineficaz (e vice-versa); por medo da 
participação popular volta-se à proposta de_ uma 
democracia representativa sem presença de for
mas inovadoras de integração entre a sociedade 
e o Estado; por medo do_ estatismo recusa-se 
ação do Estado onde ela é indispensável. E, o 
que é triste, coincidem ambas propostas onde 
não deverial'l):_ nQ popu1ismo pseudo-redistribu
tivista e na manutenção de aspectos corporativos 
altamente nocivos à modernização do Pais. Exíste 
esta coincidência melancólica rio que_ se propõe 
para os sindicatos, mi defesa de regulamentações 
excessivas, na proteção de categorias espeCiais 
de servidores e de profissionais, no corporatiVis-
mo _larvar, em suma. - -

-Ao invés, o País reclama maior participação 
da sociedade nas decisões políticas_, menos regu
lamentação, mais competição pelo mérito e não 
protecionismo clientelista, impostos mais pro-. 
gressivos Vot_ac;IQs pelas Assembléias e menos 
"compulsórios" que acabam penalizando apenas 

__as classes médias e os trabalhadores, mais Previ
dênda So_clal justa Paga por Quem Pode e não 
pai quem necessita. Tudo isto requer uma social
democracia modema. 
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Em- reSinTió, até_ aqui apresentei três opções 
como requisitos básicos para que_o País continue 
a desenvolver-se: 

1. Integrar-se, soberanamente, na economia 
internacional e desenvolver o "espírito de empre-
sa". 

2c o-Optar pela modernização das relações en
tre Estado, empresa e sociedade. Para isto, além 
da valorização de uma política educacional e cien
tífica que forma cidadãos e desenvolva a criativi
dade tecnológica e social, é necessário delimitar 
com clareza as áreas de investimento público e 
as formas de cooperação entre este_ _e o seta r 
privado, assegurando-se as condições de repro
dução para o capital nacional e de cooperação 
como investimento externo, sem xenofobias nem 
submissões. 

Por outro lado, é indispensável assumir o prin
cípio da separação _entre o-Tesouro e o interesse 
das empresas e dos cidadãos, como pre-condi
ção, inclusive, para o controle efetivo do déficit 
público e para a moralização da vida pública. 

3. Optar pela democracia social, que tem c._o
mo pre-condição a modernização do Estado, a 
partir de uma reforma profunda do aparelho buro
crático para aumentar sua eficiência, permitindo 
que a ação do governo seja isenta de populismo 
e venha carregada, de fato, da vontade de melho
rar as condições de vida do povo; Este é hoje 
um imperativo moral: o Brasil já atingiu um pata
mar de riqueza e desenvolvimento económico 
que toma criminosa indiferença das elites diante 
da miséria. 

O Sr. Leite Chaves - V. EX• me perriliEe 
um aparte? 

O SR. FERNANDO HENRIQOE CARDO· 
SO - Pois não, Ex" 

O Sr. Leite Chaves - Senador Fernando 
Henrique Cardoso, ontem, sugeri que V. EX', como 
Uder, que proferisse algum discurso de análise 
dessa situação nacional e V. EX' está-se saindo 
maravilhosamente bem. Congratulo-me com V. 
Ex' Parece-me que V. Ex" , talvez antes desse dis
curso, tenha lido o livro Perestrolka, de Mikhail 
Gorbatchev e tenha lido recentemente, também, 
um Uvro de autol' americano que saiu chamado 
Nega Treud. quer dizer, as grandes tendências 
de uma sociedade modema em dificuldades, co
mo são as dos Estados Unidos. E, realmente, 
V. Ext colocou pontos de reflexão. A minha preo
cupação, em relação à Constituinte, é que esta
mos fazendo uma Constituição não para um esta
do capitalista, estamos fazendo uma ConStituição, 
se o projeto do Centrã.o for aproVado, -para um 
estado medieval, feudalista. Então, V. Ex!' se houve 
muito bem neste particular considerando uma 
parcela desenvolvida da sociedade brasileira. Mas, 
80% estão no abismo, no fosSo. Espero que V. 
EX' tenha a oportunidade, também, de, em outro 
discurso,- -considerar esse aspecto que no final, 
está abordando. Concordo com muita coisa, mas 
nós somos esses dois "brasis", um de 10% nessa 
situação das grandes nações do mundo e 90% 
na situação mals miserável, mais empobrecida, 
pungente, abje~. Em todo caso, nobre Senador, 
V. Ex' inkiou, nesta Casa, discurso de reflexões 
e acho que o Plenário do Senado voltará a ser 
o auditório ideal para isto, porque, na Constituinte, 
dado _o fracionamento do tempo e dos temas 
não se tem oportunidade para isso. 

O SR. FERNANDO HENRJQOE CARDO
SO -Agradeço a Y. EX' e tem razão Y. Ex-' Por 
escassez de teinpO Jiffiltel as minhas considera
ções a temas que dizem respeito às grandes op
ç:õ_es nadonais, mas, obviamente, tenho aqui uma 
parte desenvolvida sobre as conseqúências disso 
sob o ponto de vista nacional e que já foram 
aquí abordadas por V. EX' e pelo nobre Senador 
Almir Gabriel. 

O Sr. Mauro Borges - Permite-me V. Ex" 
um aparte? 

O SR. FERNANDO H!;NRIQOE CARDO
SO- Com mUitO prazer, Ex' 

O Sr. Mauro Borges- Senador, ouvi, como 
_todo o _Senado, com a maior atenção o seu mag
nífico discurso que marca, sem dúvida, um alto 
ponto nas nossas lides parlamentares. V. Ex' tem 
toda razão, no que disse e já foi por demais elogia
do aqui por figuras das mais destacadas do Sena
do da República. Entretanto, quero deixar aqui 
a_ minha_modesta aprovação, o meu entusiasmo 
pela sua verdadeira demonstração ou explanação 
em _que abrange praticamente todos os ângulos 
políti_cos, administrativos, filosóficos de uma con
duta da sociedade e do Estado. V, EX' manifestou 
uma profunda sabedoria alicerçada sobretudo na 
tolerância política e humana. Acredito que o seu 
discurso vãi servir de reflexão e de revisão mesmo 
para a nossa atividade parlamentar. Como disse 
o nobre Senador CãrloS-Chiarelli, V. Ex~ -teve- a 
maior das coragens, a da moderação. E também 
como disse o nobre Senador Leite Chaves, esta
mos em uma época realmente inovadora quase 
que em uina renascen-ça do pensamento e V, 
Ex" não copiandO, mas de qualquer maneira por 
essa influência mundial do pensamento, é um 
homem de vanguarda _e que não está c_opiar:tdo 
a- Perestrolka. Sem dúvida nenhuma, este livro 
reflete uma revi$ão muito importante no pensa
mento do mundo moderno. V. Ex" está fazendo 
para nós aqui uma coisa multo mais ampla do 
que a Perestrolka. Os meus cumprimentos, pois, 
e os nossos aplausos e incentivo para que pros
siga nessa rota. 

O SR. FERNANDO HENRIQOE CARDO· 
_SO -ELI_ é que-agr8deÇo a V. EJr, nobre-Senador 
Mauro Borges. Tenho ouvido muitos discursos 
de V. Ex' neste Senado _e V. Ex!' aponta no mesmo 
rumo, não _só da moderação, corno da moder
nidade. Agradeço a V. EX' 

Sr. Presidente, Srs. SenadOres, essas eram as 
-cOnsiderações de ordem mais geral que eu queria 
_trazer. __ 

Deixei para o encerramento deste discurso 
u[]}a breve incursão _no outro tema polêmico que 
ffie parece-essenda1 no debate sobre as opções 
par sairmos da crise: parlamentarismo ou presi
dencialismo? 

Francamente, no fUndo da questão o que existe 
é, de novo, o problema da modernização das insti· 
tuiç:ões de governo. Os governos militares lega· 
ram-nos um Estado altamente centralizador e wn 
arremedo- de presidencialismo que tem sido bati
zado de "imperial", Só que_ nosso "presidencia
lismo imperial" é uma fachada. Por trás dela se 
escoil.de a inefiCiência administrativa, o predomí~ 
nio insolente de uma burocracia que em seu bra
ço tradicional é preguiçosa e incompetente e no 
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seu braço modernizado é tecnocrática, vinculada 
freqO:entemente a interesses privados. 

Criamos assim um "Sistema" no qual tudo 
-ou quase tudo- depende do Presidente. Este 
não conta propriamente _com um Ministério, mas 
com ministros isolados em suas repartições, mor
didos pela intriga (alheias e às vezes próprias), 
temerosos uns dos outros e todos da opinião pú
blica, da qual escondem seus ates. E, salvo nos 
setores profissional~ados da burocracia (nas For
ças Armadas, no ltamarati e em algumas repar
tições e agências da área econômlca do Governo) 
o Presidente não pode contar com ação pronta 
e competente da máquina do Estado. 

Pode haver situação pior? 
O Congresso - do qual se õriginou a força 

política e a legitimidade relativa do atual Presi
dente- está distanciado do exerc_í_cio do governo. 
Funciona como caixa de ressonância dos recla
mos populares e da sociedade: não é, portanto, 
so~dário (nem dele se requer isso) com as deci
sões do Governo em com s_eu Chefe: ---

Congresso operando nestas condições, já o dis
se Max Weber, sendo em termos técnicos, politi
camente irresponsável, só pode apelar para as 
<:JrmaS da adulação e da demagogia. Ora, adula
ção e demagogia (mesmo oposicionista) eram 
formas relativamente satisfatórias de ajustamento 
do Congresso no autoritarismo, quando a sacie: 
dade se dividia entre os beneficiários do regime 
e seus ferrenhos adversários. Hoje o País pede 
mais aos parlamentares; pede responsabilidade, 
decisões normativas e fiscalização dos atas do 
Governo. 

Por tudo isto, eu, que até há bem pouco tempo 
terçava os argumentos usuais em favor do presi
dencialismo (sobretudo porque temeroso da oli
garquizaç:ão do Parlamento e porque desejoso 
de um Executiv:o audacioso na luta contra as desi
gualdades), opto agora pelo parlamentarismo. 

Ao contrário do _que acreditava, até há pouco, 
penso que para quebrar o molde autoritário do 
Estado, com as características gerais que apontei 
de um Presidente_ todo-poderoso na aparência, 
mas sem ação político-administrativa sustentada 
pelo Gabinete ou pelo Congresso e, portanto, pri· 
sioneiro_da burocracia, é necessário, também nes
te aspecto, "ocidentalizar" mais nosso sistema de 
governo, afastando-nos do presidencialismo· cau
dilhesco a que as ins_tituições do governo reduzi
ram, em quase toda a América Latina, a herança 
da revolução democrática americana. 

A experiência destes ano_s de Nova República 
.me mostrou, por outro lado, que o presidencia
lismo impede _qu_e_ os Partidos se desenvolvam. 
Mesmo: um Presidente não caudilho, como o 
atual, acaba por ceder e encorajar a formação 
do "seu" Partido. Cria-se assim este panorama 
de urna ''maioria" argamassada pelo Executivo 
e de uma "minoria", gata borralheira da história. 
Não subsiste portanto o argumento usado para 
criticar a implantação do parlamentarismo,- que 
insiste na inexistência de Partidos: Ou se rompe 
o círculo vicioso que impede o fortalecimento dos 
Partidos ou dobraremos o século queixandoMnos 
da fragilidade deles. 

De igual modo, o presidencialismo, tal como 
_o temos (e será igual com _gualquer outro· que 
inventemos), vive da burocracia e do clientelismo 
e faz com.que ambos vicejem, pois deles advém 
a força do Executivo para submeter os Partidos. 
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Se não-alterarmos· o- sistema de governo dificil
mente o sistema político-administrativo terá estí- ' 
tnolos para romper o Clientelismo. -

É preciso que o País dê o passo: descentra· 
lizemos o- poder: fortaleçamos os Municípios e 
os Estados, através de uma adequada reforma 
tributária como a que o projeto -constitucional pro
põe e, sobretudo, não "submetamos" o Executivo 
ao Legislativo, mas criemos formas e mecanis
mos de governo que solidarizem ambos ramos 
do poder democrático. 

Um parlamentarismo compatível com um Pre~ 
sidente popularmente eleito e um Executivo sus
tentado por- uma maioria parlamentar tornará 
mais forte e mais responsável o regime, ao con
trário-do que os adversários do parlamentarismo 
têm dito. E poderá criar um sisterria de governo 
mais sintonizado com uma sociedade pluraJ!sta 
-que requer sempre e a todos os níveis a nego
ciação - e mais capaz de enfrentar crises, a co
meçar pelo social, porque mais sensível a ela, 
dada sua maior proximidade com a representação 
popular. 

O conservadorismo de grande parte de nossa 
sociedade, agravado pelo autoritarismo de nossas 
elites dirigentes, é incapaz de conceber um siste
ma de governo no qual convivam o princípio da 
eleição direta do Presidente com a existência de 
um gabinete que precisa, para sustentar-se, da 
maioria parlamentar. 

Por quê? 
Acaso não é mais estranhá.vel a existência de 

um ministério nomeado discricionariamente pelo 
Presidente, escolhido entre os áulicos e os donos 
não eleitos do poder, quase sempre em choque 
com a representação da sociedade na Câmara? 

E por que não se há de-admitir que um Presi
dente eleito assuma a chefia do Estado e -com 
as inúmeras e importantes atribuições político-ad
ministrativas que lhe são asseguradas no projeto 
constitucional - exerça o verdadeiro poder da 
moderação, podendo, em circunstâncias dadas, 
dissolver a Câmara? -

A sociedade modema é demasiado complexa 
para ser controlada pelo sistema unipessoal. Mes
mo nos Estados Unidos - único exemplo de 
país desenvolvido e democrático onde o sistema 
de governo é presidencialista- ocorreu a atrofia 
do Executivo e a expansão dos _âmbitos regula_
dores da Suprema Corte e controladores do Con
gresso. 

Entre nós, dada nossa cultura política centrali
zadora e mandoníst:lca, o modo pelo qual podere
mos romper o molde autocrático do Estado é 
um só: parlamentarismo. Caso contrário conti
nuaremos a ter um Congresso sem força, dispos
to à demagogia e obrigado à transaçã:o com o 
Executivo para manter sua dienteJa. Só a introdu
ção do parlamentarismo, que deve vir junto com 
a obrigatoriedade dos concursos para nomeação 
dos funcionários e a Implantação das carreiras, 
pode quebrar o clientelismo. Ao dotar os parla· 
mentares de responsabilidade na sustentação das 
decisões do Gabinete, o parlamentarismo, por· ou
tro lado, leva-os a definições político-doutrinárias, 
que são condições necessárias para-que os Parti-
dos realmente existam; -- - - - -

No sistema parlamentar proposto não é apenas 
necessário, mas é indispensável que o Presidente 
seja eleito e exerça um papel fundamental na con
dução política do Pais, do mesmo modo que a 

administração, ao invés de ser controlada pela 
burocracia, deverá ser conduzida, não por politi-
cas; mas por políticas. _ 

É frágil o argumento - que medra apenas 
quando sustentado pelo autoritarismo - que in
siste na comparação entre o totaJ de votos reque
ridos Para a eleição do Presidente versus a votação 
do Primeiro-Ministro. O Presidente obterá enorme 
inassa de votos porque o sistema eleitoral em 
dois turnos assim o exige, como hoje os Sena
dores de certos Estados populosos, quando não 
eleitos pela sublegenda, também os obtêm, sem 
que disso se deduza serem eles "de primeira clas
se" em contraposição aos demais, pelo absurdo 
do argumento. -

Mais ainda, no sistema parlamentar a contrapo
sição (desnecessária e sem sentido) entre o nú
mero de votos deve ser feita entre o Presidente 
e a Cãinara (ou- sUa- maioria), uma vez que não 
é o Primeiro-Ministro, mas o Parlamento quem, 
formalmente, detém o poder político-administra
tivo. 

Uma última palavra sobre esta matéria. Como 
repres-entante de São Paulo não posso deixar de 
colocar um condicionante à aprovação do siste-
ma: parlamentar: é preciso que se estabeleça a 
representação dos Estados proporcional ao elei
torado para evitar a distorção hoje existente da 
sub-representação dos EStados mais populosOs. 

-- -(>-Sr. Nelsoil. -Carneiro - Pérmite V. Ex" uffi 
aparte? 

O SR- FERNANDO HENRIQUE CARDO
SO - Pois nâo. 

O Sr. _Nelson Calneiro - Gostaria apenit.s 
de ajuntar um adjetiVo à exposição- de V. Ex~: a 
palavra transparência. Isto é que seria importante 
na vida política brasileira. O parlamentarismo tra
ria a transparência O GõVerno seria transparente, 
sairia do círculo __fechado dos gabinetes para o 
debate amplo da Câmara dos Deputados. 

O SR- FERNANDO HENRIQUE CARDO
SO- Tem V. Ex' inteira razão e sei das dificul
dades. _Sou também temerOso da oligarquização 
dos parlamentos porque sei que eles também 
podem se transformar em canais de clientelismo. 
Mas é uma opinião meramente pessoal e doutri
nária_. Não tenho sequer a pretensão de convencer 
aqueles de V. ~.que não têm uma posição favo
rável ao parlamen~mo. Apenas justifico, expli
co-me diailte do Senado, a razão pela qual faço 
essa opção. -

O Sr. Nelson Wedekin - Permite-me um 
aparte?- - -

O SR. FERNANDO HENRIQUE CARDO
SO- Com muito prazer, nobre Senador Nelson 
Wedekin. 

O Sr. Nelson Wedekin- Senador Fernando 
Henrique Cardoso, nobre Uder, pretendo ser mui
to- breve; apenas pare:-_ chamar a atenção desta 
Cãsa qllanto aO seu- diSCUrSo sobre o moderno, 
sobre o novo, sobre a superação de nossas crises 
esfrtitUrals, inStitucionais e até mesmo a crise mo
ral por ·que atravessa o Pais, que elas vêm exata
mente de um político. No instante em que nós, 
políticos, estamos vivendo o nosso pior momen
to, em que temos sido julgados implacavelmente 
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por todos os setores da sociedade, seria da maior 
importância que todos aqueles que nos criticam 
-venha essa crítica da Universidade, da Impren
sa ou de qualquer instituição ou indivfduo- fizes
sem como fez, agora, o- político F e mando Henri
que Cardoso: que pensem no nosso País, no nos
so futuro e no de nossa ~ociedade. Este foi um 
grande momento desta Casa,_ do Senado, pela 
razão simples de que, aqui, ao contrário do que 
diiem esses críticos, não tratamo-s-dos nossOs 
interesses. Tratamos___; =e V. EX' o fez com o brilho 
e a competência de sempre - de divisar cami
nhos para o nosso povo e para o nossó País. 
Por isso-, não ·quis deixar de fazer esta referência, 
que é de parabéns e cumprimentos pelo curso 
de seu pronunciamento, pela sua lucidez e densi-
dade. Era o que tinha a dizer. - -

O SR. FERNANDO HENRIQuE CARDO
SO - Muito obrigado, nobre Senador Nelson 
Wedekin. V, EX' me honra com suas palavras e 
sabe da admiração que lhe tenho. Ainda há pouc_o 
assisti ao seu desempenho na questão da lei do 
software e percebi que V. Ex" participa do senti
mento daqueles que acreditam que é necessária 
uma negociação e que a modernização do País 
requer que se controlem os avanços burocráticos 
que eventualmente já tenham sidO oistalizado_s. 
Fico, portanto, muito grato pelo aparte de V. Ex" 

Sr. Presidente, Srs. Senadores~ tornei Q tempo 
de V.~ mais do que é rawável e só me desculpo 
porque raramente o faço. 

Ma;s sei que eu deveria trazer ao Senado algu
mas considerações que explicasserrr" pOfque te-
nho atuado na Constituinte de uma oü de outra 
forma e que deixasse claro quais são os funda
meritOs dos votos que vou dar na Assembléia 
Nacional Constituinte. Devo essa satisfação a mi
nha Bançada do PMDB, aos meus çompanheiros 
do Senado e_ todos os Partidos. Não agirei na 
Constituinte como l-íder, que não sou. Não tenho 
a pretensão, portanto, de que minha palavra ex
presse o pensamento de minha Bahcada ou de 
meu Partido. · 

Hoje, aqui, falei como companheiro e como 
alguém ql,le, por ter aprendidq_ a conviver no Sena
do com opiniões muito diversas e em momentos 
históricos muito diversos, aprendido a conviver 
e a respeitar a opinião dos colegas, gostaria tam· 
bém de, humildemente, dizer ao Senado o porquê 
de suas convicções. Se puder fazer com que al
guns encontrem fundamentos para suas próprias 
ações ou outros encontrem algum argumento pa· 
ra modificar um ou outro ponto ~de seu comporta
mento, ficarei muito _contente. Estejam certos de 
que reflito sobre todas as considerações que me 
f~m e que, assim como hoje expus alguns pon
tos que me parecem importantes, estarei também 
pronto a revê-los' se V. E# me chamarem a aten
ção çc:.a outros aspectos que não tenha abordado 
ou para deficiências, enganos, erros das minhas 
.colocações. 

Quero dizer que fui estimulado a fazer este dis
curso p-or·um discurso que li do Senador Afonso 
Arinos de Melo Franco ao defender aqui na tribuna 
do Senado os fundamentos _para sua crenç_a na 
soberania da Constituinte. 

Acredito que esta Casa pode perfeitamente, e 
deve, servir de contraponto ao que ocorre na As
sembléia Nacional Constituinte, tomando-se um 
foro que permita uma reflexão mais profunda 
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mais calma, do que estamos fazendo na Assem
bléia Nacional Constituinte. Acredito que o papel 
do Senado Federal no desenvolvimento do pro
cesso constitucional é crucíal~ e é agoia, quando 
nós começamos a votar a ConstituiçãO, que e 
necessário que nós façamos reflexões mais apro
fundadas e que, em certos momentos, em certas 
circunstâncias, quem sabe nós todos como Sena
dores, independentemente dos nossos Partidos. 
possamos servir de instrumento para a tão neces
sária negociação que nos leve àquilo que disse 
no início da minha exposição: ao encontro com 
o bom-senso da sociedade, que nos leve a produ
zir uma ConstituiÇãO re-almente deffiocrática e 
modema. Quem sabe o Senado possa se transfor
mar neste instrumento. 

Muito obrigado, Sr. Presidente e srs. Senadores. 
(Muito bem! Palmas) 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) -
Concedo _ _a palavra ao nobre Senador Roberto 
Campos, como Líder do PDS. · 

Lembro apenas que temos 20 itens na pauta 
constando da Ordem do Dia e a sessão deverá 
ser encerrada às 14 horas. 

O SR. ROBERTO CAMPOS (PDS - MT. 
Pronuncia o seguinte discurso)- Sr~- Presidente 
e Srs. Senadores: 

Gostaria, em primeirõ lUgar, de agradecer ao
eminente Senador Fernando Henrique Cardoso 
o seu belo discurso de tipo conceituai e filosófico, 
deliciosamente isento de Personalismos injudo
sos. É o tipo de pronunciamento a que esta CaSa 
deve cada vez mais se dedicar, neste momento 
difícil da vida brasileira. Estou na curiosa posição 
de concordar com grande parte das conclusões 
do Senador, sem concordar com suas premissas. 

Se entendi bem, o seu apelo final é para que 
acordemos em alguns pontos fundamentais. Pri
meiro, que o Brasil se deve integrar na economia 
internacional, o que é uma receita indispensável 
de modernização e progresso; segundo, que deve 
haver uma clara delimitação de áreas eritre as 
funções do Estado e as da inlciatiVã priVãda; ter
ceiro; que o Tesouro deve se separar das empre
sas, de modo que o sirva à sociedade, e as empre
sas dele não se sirvam; em quarto _lUgar, que te
nhamos por objetivo a efetii.ra rea!izãÇãO de Uma 
democracia social. 

No plano das generalidades, há pouco o que 
contestar. A dificuldade única que vejo é que a 
própria expressâo "demt~cracia social". Trata-se 
hoje de uma expressão confusa, pOrque há dois 
ramos de pensamento que reclamam, ambos, o 
apelido de democracia social: o social estatismo
e o social liberalismo. E, no nosSo caso, certa
mente, propendemos muito mais para o primeiro 
do que para último. Confortou~me 6 fato. de que 
o eminente amigo e Senador Fernandq_ f}e!)rigue 
Cardoso não endossa o populismo, que hoje gras
sa em seu Partido e grassa de forma a1armante, 
s_em que a sociedade tenha produzido suficiente 
antibióticos, para insilar a Assembléia Nacional 
Constituinte. 

O popuUsmo tem sido uma das fOntes de des
graça da América Latina pelos seus quatro aspec
tos. É uma guerra de ismos. O populismo se 
subdivide no populísmo político, como doutrina 
social; o _estruturalismo, como doutrina econô
mica, permissivo em relação à inflação; naciona
lismo temperamental e protedonismo cartorial. 

EsSas são as principais características dQ popU
lismo. Folgo que o Senador se tenha divorciado 
desta corrente de pensamento, que a meu ver 
só nos faz atrasar polítjca, _econômica e !50cial-
mêrite. __ _ __ _ __ 

Sou--muito mais-pesslrffistâ do que _ó S~nador 
Fernando Henrique Cardoso, no tocante à possi
bilidade de _wna ágil e fácil conciliação de textos, 
entre o produto que nos veio_ da Comissão de 
Sistematização e aquilo que émer9fu do Centrão. 
Acredito que as querelas não são formais apenas; 
lião sãO de níveis de ênfase_ e de atitudes filosó
ficas. 

S. EX' citou, em particular, se bem me lembro, 
três Capítulos: Capítulos da _Qç9-em Eçonômica, 
dª Ordem Social e da Educação; E aí se situam 
diferenças realmente difíceis de reconciliar, e que 
precisamente marcam a diferença entre a demo
cracia social liberalista e a democracia social e:sta-
tista. - · 

No caso do Capítulo da Ordem Econômica, 
por--exemplo, tal como ele emergiu da Comissão 
de Sistematização, temos incríveis aberrações. 
Uma das aberrações é a própria definiçáo de em
presa niidonal. Revela, primeifo, o ânimo de dis
criminar. quãndo isso nem sequer é matéria cons
titucional, e procura-se discriminar antagonística 
COfiffã IQfiiEiS de capital externo não fosse particu: 
larmente desavisado neste momento de escassez 
de poupan-ça em que precisamos saber não do 
certificado de batismo do acionista, mas do mon
tante do seu investimento. Não é imp-ortante saber 
oiide reSide o adonista e sim onde está a fábrica. 
A de_finição de empresa nacional tal como conce_
bida pela Comissãq_ de Sistematização é ingénua,_ 
inaceitável e contraproducente. É uma discrimi
nação de tipo antagoflístico, que transforma os 
investidores que confiaram no Brasil em investi
dores de segunda classe. Há dois tipos de discri
minação:' a discriminação de tipo antagonístico, 
que é a inserida na-definição de empresa nacional 
da Comissão_,de_ Sistematização, e a·discrimtna
ção de tipo compensa_tórjp. No_ primeiro caso, 
disC!-Irrilna-se a empresa, cOm a errlpresa, em fun
ção- da origem do seu capital; no segundo tipo, 
procura-se compensar a debilidade da empresa 
nacional, dandowlhe apoio eventual e temporário, 
a ser consignado em lei específica. Segundo o 
texto da Comissão de Sistematização, flão haveria 
jolnt-ventures porque se exige controle decisó
rio incondicional. Nenhum sócio minoritário é um 
reféfn. AJguma COndição haverá em certos· tipos 
de decisão, para garantia dos minoritários, que 
são responsáveis fundamentalmente pela contri
buição tecnológica e_mercadol6gica. 

BfasíleiTOS iesiderlú~s no exterior, brasileiros pu
ro-sangue, talvez_até de origem tupiniquim, não 
podellain possuir empresas brasileiras de capital 
nacional, porque não teriam domicílio local. Brasi
leiros titulares majoritários de aç_ões de empresas 
nacionais vê-las-iam desnacionalizadas, se por 
acaso emigrassem para o exterior em gozo de 
sua _ _?pos~ntadoria. 

O cOntrole da empresa nacional teria de ser 
permanente. De modo que se uma empresa fosse 
vendida e revendida, ora ela teria açesso a benefi-
cias, 6iã não o teria,- - -

É uma incrível complicação que se cria, de 
tipO discriminatóriO, antagonístico, concebida por 
gente sem nenhwna vivência dos problemas con
cretos da vida empresarial. 
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Fui praticamente o primeii-o Ministro do Plane
jamento, de vez que o Ministro Celso Furtado não 
chegou a organizar seu Ministério, e fiquei horro
rizado com o _texto da Comissão de Sistemati
zaçãO, que prega a criação de um GosPian, exata
mente quando na Rússia essa idéia é abandonada. 

Vejamos o art. 195, § 49, que diz, com suprema 
pretensáo, o seguinte: 

"Lei complementar estabelecerá as dire
trizes e bases do desenvolvimento nacional 
equilibrado ... " 

Como se fos~e possível fazer algum desenvol
vimento nacional equilibrado. Os desenvolvimen
t_os nacionais são _sempre reequilibrados: há re
giões pobreS e regiões ricas, dinâmicas e retarda
táiíàs. 

" ... d-efinirido- o Govemq tei'ia que definir 
- os critérios de zoneamento econômico, 
articulador dos investimentoS Público e nor
teador dos investimentos prlvados." 

-Orã, O que O Gov~~Ofem f~ít9 é desnortear 
os investidores privados. Em 1986, mú.dou o oitO 
veZes as regras do mercado financeiro. Quem 
é que norteia? Não norteia ninguém, pois- nem 
sequer sabe o tamanho do déficit público. ~us
tou-se, agora, _ao yerificar que, em janeiro, a folha 
de pagamento dos funcionários excedia aos re
cursos líquidos disponíveis para o Governo; de
pois de feitas as transferências aos Estados. Veja
mos outra preciosidade de intervendonlsmo· diri
gista: -

"Crfar-se-ia um SisterTlã Nadonàf dO -Pra:
i1ejamento Econômico e Soda], que fundo
naria iterativaménte ccim o sOCial." 

Isso nem é linguagem constitucional. Revela 
o mais ingênuo desconhecim-ento dos sucessivos 
fracassos do planejamento, inclusive do planeja
mento brasileiro, pelo qual me penitencio como 
um pecado mortal de juventude. 

O Sr. Ronan Tito- Peca_do o~igil'!~· 

O SR. ROBERTO t:AMPOS - NãÕ sei se 
seria original. Minhas primeiras preOcupações,_ no 
seminário, fOram teológicas, e, aí, Deus é que, 
supostamente, planejaria ã nossa Vida. 

O ilustre Senador referiu-se também, ao que 
parece encomiasticamente, aos capítulos sobre 
Educação, Direitos Sociajs_e S_aúd~. __ ·_ 
- O Capitulo sõl:ire os Direitos Sociais é um catá

logo de ilusões perigosas. A palavra estabilidade 
devena-ser bahida do nosso dicionário ... 

O Sf. Fernando Hemique Cardoso - Per
mite V.Ex" um aparte? _ 

O SR. ROBERTO CAMPOS - ... se quiser
mos al9um progresso econômico. 

Primeiro, não é possível_dar estabütdade ao em
pregado, se o empresário é instável. A se falar 
em estabilidade, deveríamos fazer imediatamente 
uma, dicotomia: ~·serão tomadaS as providências 
para que_a_empresa seja estável, ou que o Governo 
lhe garanta receita e vendas". Posto isto, a empre
sa se comprometeria a dar estabilidade aos em
pregados. 

Como uma empresa é inerentemente instável 
por fatores tecnológicos, adversidades de merca
do, por problemas de Governo, como pode dar 
estabilidade a alguém? O que a empresa fatif é 
evitar ao máximo a contratação de empregados. 
Isto será um fator de intimidação; se de um lado 
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dificultará a despedida dos que já estão ocupados, 
tomará inempregávels essa massa de 1,5 milhão 
de novos aportantes ao mercado de trabalho. 

O Sr. Leite Chaves-Permite_ V .Ex' um -apar-=-
te? 

O SR. ROBERTO CAMPOS- É uma inge
nuidade, maís do que ingenuidade, é uma cruel
dade para com os operários, porque os emprega
dores procurarão contratar o menos possível, des
pedir antes de votada a Constituição, e roboti
zar-se antes do tempo. 

Conl. inuito prazer, Senador Leite Chaves. 

O Sr. Leite Chaves- Nobre Senador,- ouço 
V.~ com muita atenção. V.Ex' reveJa ser real
mente um homem culto e convencido das idéias 
que expõe, e à altura, está apreciando o discurso 
do Líder Femandó Henrique_Cardoso. Mas, Sena
dor, nessa questão da estabilidade, isso corno 
V. Ex" vê não é_ estabilidade, é despedida, !moti
vada. Tanto é_que, nos instantes de inStabilidade 
da empresa, ou de mutações profundas, ela pode 
despedir. Se a empresa melhorou o seu teor tec
nológico, comprova tal fato ao jui2; e pode despe
dir os funcionários, de acordo ,com a necessidade. 
Se_ ela está em situação de Chocar-se com a fa1ên
cia ou com a concordata, pode comprovar tam
bém esse estado e reduzir substacialmente o seu 
contingente de empregados. Essa es~bilidade, 
que é tão diluída, é instituída não para robustecer 
a situação económica e financeira __ do empregado, 
e sim para lhe dar um pouco de dignidade. Da 
forma como está, o empregado é despedido a 
qualquer pretexto ou mesmo por um capricho 
do patrão e não tem onde empregar-se. A1ém 
do mais, o Fundo de_ Garantia por Tempo de 
Setvfçó, funciona corri o -um látego para os escra
vos primitivos. Um homem, sabendo que, a qua1-
quer momento, pode ser despedido pelo patrão, 
é, às vezes, obrigado a fazer um esforço_ além 
dos limites do seu contrato de trabalho. V.Ex", 
que_se tem havido tão bem nessa apreciação ge
ral, talvez não tenha verificado essa situação ou 
o intuito desse dispositivo da estabilidade e esteja, 
de wna certa forma, rea1çando os seus aspectos 
menos relevantes. No mais, congratu1o-me com 
V.Ex' - . 

O SR. ROBERTO CAMPOS - V. Ex' há 
de admitir que, dentro do texto, exige-s_e uma 
demonstração jurídica da razão pela qual se verifi
cou a despedida. Isto significa transformar a em
presa num grande contencioso. Jamais o empre
gado admitirá que foi despedido motivadamente. 
Jamais o empregador fará uma despedida que 
considere frívola. EJe pretenderá sempre que está 
obedecendo a circunstâncias tecnológicas ou a 
azares financeiros. O empregado sempre a1egará 
que o patrão age sob arbítrio. E as empresas, 
em vez de se_ dedicarem exclusivamente ao esfor
ço produtivo; terão que se transformar em conten
ciosos jurídicos. 

A doutrina correta é: a empresa deve ser eficien
te, deve produzir lucros para poder investir _e criar 
empregos. Se, para manter a eficiência, é neces- _ 
sário despedir alguém, esse alguém tem que ser 
objeto de cuidado, carinho e proteção da soc!e

. dade, não da empresa. A responsabilidade pelo 
desempregado não é da empresa, é uma respon-

sabilidãde humana a ser atendida pela sociedade 
como um todO. 56 assim a empresa será eficiente 
e Criará muitos-empregos. 

De outra maneira, nós teremos inibições à con
tratação. Alega-se, por exemplo, a grande rotativi
dade. Estudos empíricos rE!centemente feitos pelo 
profeSsor José Pastore, que é bastante compe
tente, em São Pau1o, indicam que o grau médio 
.de rotatividade mensa1, medido em 1986, é de 
3,7%, dos quais... -

O Sr~ Fernando Henrique Cardoso - Pre
ciso do aparte de V. Ex~ 

o o SR. ROBERTO CAMPOS - ... 1,8% por 
proposição do próprio_ empregado, que queria va
ler-se do Fundo de G_arantia por Tempo de ~_ery!~ 
ço; que foi uma idéia que tive a honra de propor 
ao Presidente Castello Bra[1CO e foi, depois, adota
da. Era o prOPrio empregado que pedia à empreSa 
despedida para se reempregar em outro lugar 
e se beneficiar do tempo de serviço - reempre
gando-se imec;lia~mente em outro lugar, carre
gando consigO _o pecúlio acumulado. Acordos de 
despedida por iniciativa do empregado são roti
neiros. Mais da metade dos 3,7% de rotatividade 
derivavam de fatos irrecorríveis da empresa: falên
cia -da empresa, modernização tecnológica, mu
dança de mercado, mudança de regu1amenta
ções governamentais. Não mais do que 0,6% po
deria ser atribuído ao propósito condenável de 
substituir um opei'ário de _salário mais alto por 
um operário de salário mais baixo - Notemos: 
Q_lÇ~de uma rotatividade global de 3,7%. E para 
coibtr:u_m comportaméntõ algo predatório de ape
nas 0,6% do Grliverso, criamOs estabilidade e/ou 
fndenizações que vão dificultar ao empregador 
empregar. EJe-va[_s_ei1tir inenos vontade de criar 
érppregos; S\)a reação vcrl-se automatizar, p~ra 
evifuf -aborrecimentos nas d~putas trabalhistas, 
ou submergir na economia subterrânea, onde não 
existem contratos de trabalho. Lembramos ainda 
qué pénsando- que eStamos salvando o mundo 
e o Brasil estamos na realidade legislando apenas 
para o mercado formal de trabalho. Este é com
posto de 28 rnilhOes de pessoas registradas na 
economia formal mas, o mercado total de traba
lho atinge 53 milhões de trabalhadores, que não 
seráo atingidos por nenhum desses_"direitos" ou 
"garimtias" genéricaS do texto constitucional. 
Consideramos outra idéia aparentemente gene
rosa: o recesso de 120 dias dado à mulher grávida. 
!sSo vai resultar, realmente, numa a1ergia antife
minista por parte dos empregadores, porque _elas 
descansam quatro meses, têm um mês de férias 
e recebem treze salários, só produzindo durante 
7 meses. Isto significa qUe o empresário eficiente, 
que quer ter lucro, e quer maximizar a sua produti
vidade, vai eXiQír certificado de virgindade- difícil 
de _se obter nestes_ dias -, ligação de trompas 
ou prova de menopausa. Será o Comportaii:fe:fito 
racional em face ao irrealismo do constitucional. 
E nós nos refesteiamos na i!UsaO de qUe estamos 
efetivamente _assegurândo "conquislãs para a 
muJher". A1iás, todo o Capítulo que se refere a 
direitos dos trabalhadores está_ en:_ad_p, pois não 
s_e pode falar em direitos, sem falar em responsa
bilidades. O título deveria s_er: Dos Direitos e das 
Responsabilidades dos Individuas, e não Dos Df

. reitos e Garantias do Indivíduo. 

Jal-Ieiro_de 1988 

O Sr. R~nan Tito --V. Ek' me permite um 
apa!_!e? 

O. SR. ROBERTO CAMPOS- Com todo 
o prazer, Ex' 

O Sr. Ronan Tito- Nobre Senador Roberto 
Campos, tenho que voltar um pouco à qUestão 
referente à estabilidade. Fiz parte da Comissão 
da Ordem Social. Parece até que sornas um ban
do de inocentes, irresponsáveis ou sonhadores, 
todos os Membros da Comissão da Ordem SOcial. 

O SR. ROBERTO CAMPOS -Sonhadores. 

O Sr. RO:ilan Tito- Respeito até a opinião 
de V. Ex.', mas digo a V .EX, qúe_ a c,a:cra dia, eStá 
mais dificil de respeitar. QúérO dizer a V. EX' qÕ:e 
Disraeli; quando disse que citar estatística e' mentir 
são duas forrTia5: de taPear o povO, rio (p!e se 
refere ao desemprego, porque o Sr. Pastore, em 
seu relatório de 1986, para dar a estatística de -
desempregO, foi, no mínimo, desonesto. Foi um 
ano atípico, quando aconteceu um pl~no empre
go na economia brasileira, talvez um dos únicos 
de 1930 pãra cá,-ter, àqilelê momento, a ~~o
mia rar~ que existia no -Pafs para o trabalhador. 
Mas, se S. Bel' voltaSse Um ano,- se V Ex- tivesse 
o cuidado, Sr. Senador, de voltar um ano para 
o ano de 1985, que te-Ye economia razoável, quan
do o seu crescimento chegou perto-dé 8%", expor
tamos perto de 24 bilhões de dólares e impor
tamos doze bilhões de dólares; em termos de 
economia, foi _um ano excepcional para o Brasil, 
iria verificar-uma rotatividade no emprego da or
dem de 32% bruto.- ]qas, alé-m disso-- esses 
dados estâo no Ministério do Trabalho à -dispo
sição de quem quiser - se tirarmos de lá as 
estatais que OãO fazem rotatividade, 'esse número 
subirá Um pouquinho_. Se_tirãinios airida-as multi
nacionais, que normalmente não fazem muita ro
tatividade, V. & vai verificar qUe a rotatividade 
da mão-de-obra, principa1mente, das empresas 
brasileiras do ABC, chega, am alguns casos, perto 
de 70%, num ano de economia boa. Agora, tomar 
o ano de 1986, em que a televisão arluncia\rã 
oportunidade- de traba1ho para as pessoas, cha
mando, inclusive, gente do Nordeste para vir pan11 
São Paulo, para examinar a economia é, no míni
mo, muita inocência, muita boa vontade para o 
capitalismo voraz. Estabilidade no- emprego, Sr. 
senador, eu conheço nos contrãtos de traba1hos 
coletivos dos Estados Unidos; estabilidade de_ em~ 
prego, eu conheço r-os contratos coletivos de tra
balho na Inglaterra; estabilidade de ·emprego, eu 
conheço nos contratos coletivos de trabalho da 
ftáliª; estabilidade de emprego, eu cc:mheço na 
CohSfituição PortugUesa, que, diz: "O ·trãbalhador 
é eS~el, só pode ser demitido por justa causa". 
Dizer que no nosso Projeto de Constituíção Cons
tava estabilidade ou é má-fé ou é cfuerer ludibriar. 
Porque, por todas as razões sérias, se pode demi
tir, como, por _exemplo, pela modernização._ v_.~. 
Põde_ veirlficar- -que no item- III do artigo se diz: 
"Quaflâo por avanço techológico poderá ser de
mitído a qualquer momento; por problemas fman
ceiros poderá ser demitido". Por isso, .discorda
mos, fundamentalmente, quando V.Ex!' quer dizer 
que existem diferenças profundas filosóficas nas 
questões do Centrão. Existem, também. Mas, exis
te, principalmente, rriuita má-fé . 
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O SR. ROBERTO CAMPOS - Oaro que 
existem diferenças fundamentais. 

Consiçlera:mos os exemplos estrangeiros cita
dos. Não há nada de mal em que empresas indivi
duais, através de contratos coletivos, déem estabi
lidade. Quando elas o fazem, é porque atingiram 
um grau razoável de automatização, é porque elas 
já têm uma mão-de-obra treinada, que gostariam 
de reter, e porque elas desenvolveram mecanis
mos de proteção contra as inseguranças do mer
cado, e finalmente porque vivem em ambientes 
econômicos muito mais estáveis, em que, por 
simples portaria ou regulamentação, o governo
não pode mudar, subitamente, as regras do jogo. 
E, aináa, pofc:iue esses países não sofrem essa 
enorme pressão de um e meio mühão de pessoas 
chegando ao mercado de trabalho cada ano. Sa
bemos que a força de trabalho oferecida, por 
exemplo, anualmente, na Alemanha, está dimi
nuindo, apesar disso, a Alemanha tem um aJto 
grau de desemprego. Por quê? Exatamente, pOr-
que a Alemanha admitiu demasiada rigidez nas 
regras salariais. Da mesma fonna, na Inglaterra, 
o nível de desemprego recebido por Margareth 
Thatcher, era alto, elevou-se depois, quando ela 
teve que forçar um aumento de eficiência da in
dústria inglesa. Agora, o desemprego começa a 
diminuir, mas o entendimento geral é que o de
semprego inglês é em parte devido ao excesso 
de privilégios e benefícios sociais, à resistência 
dos sindicatos à modernização,-que leva ao pere
cimento de indústrias. à morte de investimentos 
e à falta de flexibilidade no manejo de pessoal. 
Nada impede que, a nível de contrato coletivo 
de trabalho, as finnas nisso acordem sem ser 
necessário amarrar as empresas por um texto 
constitucionaJ. Todos conhecemos o famoso mo
de] o japonês, onde há estabUidade. Mas, lá, a re
muneração do operário é fleXível. EJa se compõe 
de uma parte fixa, que era apenas 30%, e agora 
está subindo para cerca de 60% (com o que se 
est6 reduzindo a flexibilidade da economia japo
nesa), o resto é bônus, são os bônus de produti
vidade, que desaparecem quando a empresa ex
perimenta dificuldade .económica e, finalmeote, 
a participação dos lucros. que também desapa
recem em fases de recessão. Quando se chega 
aos pisos salariais propriamente ditos, há uma 
voluntária redistribuição de trabaJho entre os ope
rários-família, porque o conceito de organização 
é um conceito dft famllia verticalmente organi
zada, e não um conflito de estratos dassistas em 
disputa, como na sociedade ocidental. 

Os dados citados pelo professor ~store_se r~fe
rem a 86; eram os últimos disporiíveis. Ele quis 
ser atual. Foi um ano de bom nível de emprego 
e que, a rigor, acentuaria aquele tipo de rotativi
dade, que é devido à preferência própria do traba
lhador. 

O Sr. Cid Sabóia de Carvalho- V. Ex' me 
permite um aparte? 

O SR. ROBERTO CAMPOS- Ouço V. EX' 
com muito prazer. 

O Sr. Cid Sabóia.de Carvalho- Estou ou
vindo o discurso de V. Ex' e há algumas partes 
que nós devemos observar. V. Ex!' disse que o 
empregador vai deixar de empregar por causa 
das regras da Constituição, que garantem ao 
empregado contra a despedida injusta, devendo . 

a leJ ordiná_ria, no entanto, defmir o que é a justa 
Cal.!Sa para a dispensa do empregado. Não sei 
como poderia o empresário deixar de adquirir 
a mão-de-obra. Não seria a renúncia ao empresa
riado? Porque tanto o dinheiro é necessário à ativi
dade ao capital quanto o homem. São dois tipos 
de capital, de acordo cqrn a teoria marxista: o 
capital dinâmico- e o capital estático. É evidente 
que V. Ex' fez uina afirmativa que eu acho perigo
sa: o empresário, em face da lei, também deixará 
de empregar; então vai deixar de ser empresário 
também. Talvez V. Ex' tenha urna outra explicaçao 
qu.e ~u r1:ão tenh~ atingido. 

O SR. ROBERTO CAMPOS -Senador, é 
exatalnente o que está sucedendo. · 

O Gove·rno se qUeiXa-; os empresários Se quei
xam, a população se queixa de que ninguém está 
investindo. Um dos motivos é predsamente o re
ceio da estabilidade. 

Ao empresário resta, então, uma opção; a op
ção financeira. Enquanto o governo for uin cliente 
do cassino financeiro que ele próprio criou e do 
qual é o maior freqüentadOr, facilitando a chama
da "ciranda financeira", que não é criação de es
pecuJadores e sim ~esponsabilidade perversa do 
governo, enquanto existir essa possibilidade, o 
empresário não está investindo. Se ele tem uma 
vocação produtiva muito forte, o que ele procurará 
fazer é criar peqUenas empresas na economia 
subterrânea sem relaçãO formal de trabalho. 

Foi citado, aqui, o exemplo português. Tudo 
o que se ouve hoje de Portugal, é que Cavaco 
Silva está p-rocurando modificar a Constituição 
portuguesa, precisamente no desastroso capítulo 
da_estabilidade, que levou a economia portuguesa 
a 9 (nOVe) anos de estagnação. Lá a estabilidade 
er;fgarantida após 2 (dois) anos e ning~ém con
tratava pessoas a não ser por 18 ou 19 (dezoito 
ou dezenove) meses; aumentou tremendamente 
o rodízio. E as empresas estrangeiras, que não 
queriam fazer parte desse jogo cultural baixo da 
sociedade ·portüg'uesã, simplesmente não inves
tiam. EstãO voltando agora a investir porque Por
tugal entrou no Mercado Comuin e se sabe que 
as regras do jogo terão que ser alteradas para 
se conformar à sistemática do Mercado Comum. 

Mas havia ainda dois outros comentários que 
gostârfa de fazer rapidamente. 

O Senádor foi também, parece-me, multo ati
mista sobre os capítulos de Educação e de Saúde. 
São dois desastrosos capítulos. 

O Capítulo de Educação é altamente estatizante 
e o ilustre professor sabe qu~ a universidade brasi
leira é um perpétuo escândalo. Nada mais do 
que 99,5% dos fundos devotados ao ensino supe
rior vão para as universidades públicas e as univer
sidades públicas não treinam sequer 30% do nú
mero dos alunos. Isso é urna desfaçatez, um des
respeito ao_contribuinte. O dinheiro do contnbuin
te não vai para as escolas onde estão os filhos 
dos contribuintes. 

O Sr. Ronan 11to- Até que enfim concor
damos em uma coisa. Aleluia! 

O SR. ROBERTO CAMPOS -Acho que 
os recursos deveriam ser distribuídos para aque
las escolas onde estão os filhos dos contribuintes, 
aquelas escolas que repre~ntam as op~s das 
famili_as atraVés de boiSas de estudos para escolas 
privadas e confessionis. 
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As universidades públicas teriam que demons
trar, depois de recebida a verba do primeiro trj
mestre, que no segundo trimestre elas ostentam 
número suficiente de alunos para justificarem-se 
em 'termos de eficiência. Hoje nós sabemos a 
relação aluno/professor na universidade pública, 
é de 6 para 1. Se descontarmos os alunos faltantes 
a relação é-de 4,7 para 1. 

Ora, noS países ricOs, nos Estados Unidos, são 
24 alunos por um professor na universidade públi
ca, e 22 alunos por professor na universidade 
privada. Na França,_esse_guodente é 22 e na 
Itália é 20. N~ma- superdemonstração de elitismo 
educacional em que, em a1gumas universidades 
brasileiras, o núm_ero de professores é superior 
ao número de alunos. Não há a menor relação 
de justiça social. O dinheiro dos contribuintes vai, 
compulsoriamente, em mais de 99% para univer
sidades e academias públicas, direcionado pelos 
políticos e tecnocratas, sem relaçáo- com as reais 
opções de alunos e famílias. :I::, portanto, lJm au
têntico- desastre o texto estatizante da Comissão 
de Sistematização. 

No Capítulo da Saúde, a coisa é ainda pior. 
Cria-se também o Sistema Único de Saúde, dan
do-se uma função marginal e relutante ao sistema 
privado de saúde. Ora, o que deveria haver é uma 
ampla opção do contribuinte e do segurado. To
dos deveriam ser obrigados a contribuir com uma 
taxa mínima básica para a previdência oficial e 
exefCer, depoiS da sua opção em face do tipo 
de organização ~~uritária e rriédica que ele de~ 
ja; a livre opção do contribuinte é elemento funda
mental da democracia. No Brasil, não; a demo
cracia é uma imposição sobre o contnbuinte. Es-
ses aspectos tomam o texto de Sistematização 
que V. Ex' pretende ser de fácil conciliação com 
o texto emergido do Centrão, que também tem, 
infelizmente, vastas imperfeições ... 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro)- A 
Presidência deseja lembrar ao orador que a ses
são deverá ser encerrada às 14 horas pelo inicio 
da sessão da Constituinte e, portanto, lembro a 
necessidade de encerrar _o seu discurso dentro 
desse tempo. 

O SR. ROBERTO CAMPOS - Esse seu 
argumento da guilhotina do tempo, Sr. Presidente. 
é muito válido. Submeto-me a ele, conquanto teria 
gostado de fazer comentários sobre parlamen-
tarismo e presidencialismo; -

O Sr. Fernando Henrique Cardoso- Per
mite-me V. Er um aparte? (Assentimento do ora
dor.)- Gostaria, simplesmente, de dizer o seguin
te. Agradeço as referências feitas por V. Ex" ao 
discurso que pronuncie~ mas quero deixar algu
mas questões mais claras: em primeiro lugar, 
V. Ex" dtsse que me divorciei do populismo. Nunca 
estive casado com ele -aliás, nunca o pratiquei 
nem tive tal oportunidade; em segundo lugar, não 
é privilégio do PMDB adotar essas práticas. Não 
só _v_. Ex' fez parte de governos que foram alta
mente responsávei§õ também por essas práticas, 
pOrque elas não são de responsabilidade pessoal, 
são responsabilidade da sociedade ... 

OSR. ROBERTO CAMPOS- Infelizmente. 

O Sr. Fernando Henrique Cardoso- ... co
mo· aSOra, o Centrão, ou Se- vier a Ser formado 
o Centrão, todas as medidas que proputemOS 
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para controlar o populismo não s_erão acatadas. 
O Centrão acabou. de impedir~ na v~ç-a"o da ·co-_ 
mlss_ão de Sistematização, que separássemos as 
benesses que são dadas pelo Banco Central, do 
Banco central. O fomeirt<i pelo Banco Central 
é descarregado no Tesouro. Queni se opôs? O 
Centrão. Todos os "tre~de-alegria" que exlsiem 
no projeto, o principal dos quais é a -estabilidade 
de todo o funcionalismo- houve uma luta tenaz, 
eu_ estava presidindo a Comissão- de Sistema
tização - e foi impossível mudar, porque o Cen
trão não concordou, porque ele próprio faz parte 
desse sistema populista. Então, quando aqui, nes
te Plenário, não fiz distinção entre Partidos, não 
flz um cliscurso partidário, é porque tenho cons
ciência de que todos os Partidos participam _des
sas práticas. De modo que V. Ex' não queira jogar 
a responsabilidade desse populismo nem sobre 
mim, que nunca o tive, e nem somente_ sobre 
o PMDB. Em terceiro lugar, V. & disse qUe de..: 
fendi integralmente os direitos sociafs. Nãol A re
ferência que fiz for a questãO da e;:stabilidade. Se 
V. Ex"' recordar, eu creio que V~ ~ não estava 
presente nem lá e nem aqui, quando eu falei sobre 
esta matéria, quem aprovou a forma atual de esta
bilidade foi de novo o Ceritrão, conquanto houve 
um acordo - eu já declarei isso aqui no SeriadO 
-, a üderança do PMDB votou pelo Substitutivo 
Cabral I, com a manutenção-do inciso XVII, quer 
dizer, votamos a favor de que ficasse estabelecido 
o princípio de que a relação de trabalhos seria 
protegida contra a dispensa imotivada ou sem 
justa causa, de acordo com a lei, e o inciso XVII 
coloca como um dos condicionantes a indeni
zação. Isto fói recusado por urna manobra de 
partidários, hoje do Cébtrão, que pretendiam 
aprovar a Emenda do Rio Grãnde do Sul, e ao 
não consegui-la acabaram por aprovar o texto 
que aí está dentro da COilliss-ão de SiSterilati- -
zação, que não fala em estabilidade. De novo é 
o projeto· do Centrão que introdUz a palavra estabi-
!idade. E. hoje, por uma norma regimental qual
quer um, basta pedir a supressão da fase fmal 
e aí, sim, teremos a estabilidade, Portanto, eu não 
defendi as idéias que V. Ex" está atacando, atri
buído a mim, nem defendi na tribuna, nem me 
comportei na Assembléia Nacional Constituinte 
desta forma. E por fim, -corri relação à questão 
de Educação e -de Saúde V. Ex", eu creio, está 
confundindo. As práticas de Governo, que levam 
a esta distorção, não são da Constituição. O 'pro
jeto da Constituição, na questão de universidade, 
lá não se introduz o ensino pago; isso é matéria 
que podia ser discutida, mas as distorções são 
feitas pela prática governamental e não pelo texto 
constitucional. Com relação à saúde, é 'preciso __ 
evitar a expressão Sistema Único de Saúde, qUe 
é uma má expressão. É uma pena qu_é o SenãdOr 
Almir Gabriel não esteja presente, p~rque expli
caria qual é o objetivo de S. Ext nessa matéria, 
maJ formulado no meu modo de entender. É um 
sistema unificado do setor Público. Agora, a única 
restrição é de recwsos públicos para empresas 
que visem lucro, porque essas têm de ir para 
o mercado; essas não têm porquê. É a mesma 
coisa com as escolas. Coilversei com os donos 
de escolas, conversei notadarnente com o dono 
do maior sistema privado do País, que é _o Obje
tivo, a respeito dessa matéria. EJe é_ totafmente 
contrário a essas bolsas. Porque ~ssas bOisas sãO 
um instrumento do nosso clientelismo; nós, De-

plitados e Senadores, usamos essas boJsas não 
para õS mais pobres, mas para a clientela. O Minis
térío da Educ_ação nao éontrola isSo .. Eritãó; a 
soJ_y_ç-ªº da bolsctJoi deturpada pela prática adrni
riiStraüva. Veja V, Ex~ que esse é o ponto que 
querO ressalvar, não endossei e não fui contra
ditório ao endossar questão dessa_ natureza por
que -nao a_S endOsso. Acreaito -que haja realmente 
possibilidade de entendimento sobre a matéria, 
porque nem o Centrão é tão anticartorialista como 
se apregoa, pOrque i1ão é, nem Os chamados 
progressistas são tão defensores do cartorialismo. 
AChO que se nós não _cria_rmos uma mentalidade 
de cOnvergência a paror.de um princípio racional, 
vamos ficar numa oposição Onde, no fundo, aca
barão por unir-se .os piores interesses, como em 
vários pontos do Centrão, em que se urlirãm os 
piores interesses para obter assinaturas, e as obti
veram. P~~oe-me essa pequena retificação. Peço 
a_ V,-~ _que entenda o que disse ,aqui não corno 
um partidário do PMDB, mas corno ãJQUéin como 
~~---~que tem preocupações mais amplaS com 
eSSas questões e aCredita que ou nós alargamos 
o grau de racionalidade das nossas decisões ou 
de fato vamos_ ter uina constituição capenga. 

O SR- ROBERTO CAMPOS - V. Ex• tem 
razão. Resíduo de cartorialismo e de populismo 
se encontram em vários países e duas dessas 
decisões, por V. EJcl' citadas, cjue -figuram no textO 
da Coriilssão de Sisiemcitizaçáo, não -sabia este· 
Parlamentar que haviam tido o_ apoio de _alguns 
membros do_ Ceiitrâo. Certamente não teriarri o 
meu, porque são lriíC:iativas erátdas de PefJ:ietua
çáo de um sistema anárquico e cartorialista, quer 
no relacionamento do Tesouro com o Banco Cen-
tral, quer em outros aspectos. _ 

EsR_era·mos que dos debates se chegue a. uma 
solução, sobretudo, racional. O avanço de nossa 
sociedade não virá por explosões de entusiasmo, 

-mas por conquistas lentas e graduais da razão, -
Erá 6 (:jüe tinha a dizer. (Muí"fu Deml) -

O SR. PR_ESIDENTE (Dirceu Carneiro)-
Concedo a palavra ao nobre Senador Frimcisco~ 
Rollemberg. 

O SR. FRANCISCO ROLLEMBERG 
(PMDB - SE._ Pronuncia o seguinte discufso.) 
-Sr. Presidente e Srs. Senadores: 

Sarti-e, o-célc:ibre_filósoio francês, registrou em 
uma de _suas obras que "um homem nada mais 
é do que uma série de empreendimentos; qUe 
ele~é._a soma, a organização, o conjunto das rela
ções que_ constituem estes empreendimentos". _ 

~I;:rnbora atribuindo ao ser humano algo além 
de sua mera ex4;tência, desejo destacar que, na 
homenagem querendo'ao ilustre Ministro Carlos 
Coqueijo T orreã.o da Costa, recentemente faleci
do, faço da_afumação s_artreana a premisSa il~i
nadora de minhas palavras. 

Há urna razão para que assim proceda: em 
raras personalidades pude constatar tamanha 
identidade entre obra e autor, em poucas pessoas: 
pude notar tam~mha paridade entre vida e realiza
ções. 

falecido ~o úJtimo dia 20,- e-m SalVaaor, Bahia, 
sua cidade natal, vítima de complicações pós-o
p_eratóri_a,$, o ~m;igne Ministro Coqueijo Costa dei
xou-nos dias após completar 64 anos, portanto, 
ainda em pleno vigor da idade produtiva. 

Jãiieiro ae f988 

Embora sua morte nos tenha precocemente 
imposto a privaçdo de -sua prese~a tiSica, sabe
mo-lo _agora, mais do que nunca, palpitante em 
sua fecund.,._e v<;~sta obr9. 

Qe pronto, Sr. Presidente e Srs. Senadores,-de
seJo dar relevo às atividades intelectuais. do nobre 
Ministro_ Coqueijo Costa, expressa em Wsta rela
ção de obr~~ publicadas, De sua autoria são as 
monografias "O ~rtigo 767 da ConSólldaÇãO das 
Leis do Trabalho", 1953;"Amorte do empregado 
e suas repercuss_ões no Direito Material e Proces
sual do Trabalho", 1972; "Reyel(a (no CPC de 
1973 e_ na CLT)", 1974; e di;;ls_ !iyrQ_s "Estudos 
de Direito Processual do Trabalho", 1971: "Te
mas de Processo do Trabalho", 1973; "O Direito 
Processual do_ Trabalho e o ç~ç_·de ·1913;', 1"975; __ 
"Princípios de Direito Processual do TrabalhO", 
1976;_ "Direito Judiciário do Trabalho'', Hf78; 
"Doutrina e Jurisprudência do Processo Traba
lhista", 1 97_8; "Maridado de_ Segurança e _Controle 
Constitucional", 1980; "Ação rescisóriâ'.', i981; 
"Direito Processual do_Trabalho", 1977. 

Destaca-se,_ na obra jurídica do ilustre ministro, 
sua dedicação ao Direito Processual Civil, em es
pecial o Direito Processual do Trabalho; sendo, 
nesta última_área, sobejamente _conhecido no País 
e no exterior. 

De sua lavra são também os íivros de crónicas 
"Mais dia, menos dia" e "Europa, América e Ba
hia". 

De suas crê nicas de "Mais dia, menos dia", 
declarou no jornal A Tarde, de 11 de novembro 
de 1972, L.afaiete_Spinola, ao analisar a aCuidade 
de espirita do autor em fixar _oportunos instantâ
neos de pers_onalidades e acontecimentos que 
povoam sua obra: 

"E o 4ue mais Caracteriza esses instantâ-
neos é a gradação de tons que dão relevo 
à paiságem do sentimento humano, bosque
jando uma bem~ humorada e quase ímper~ 
ceptivel revoiiã a favOr de tudo que não -é 
e que devia ser, e contra tudo o que não 

_ devia_ ser~ que é. Nesse passo transforma-se 
de crotusf:a, em poeta, c_om algumas gotas 
da dúvida e do sarcasmo que foram- os cOm
ponentes do tóxico lírico de ÁJvares de Aze-

- vedo." 

A fecundidade -intelectual dÕ Ministro Coqueijo 
_estâ_ também presente em um sem-número de 
artigos publicaCioS:em revistas especíalizãdas: Re
vistas dos Tribunais, Ergon, Trabalho e Se
guro Social,_ Forum, LTr, Revistas do TST 
(!•, 2•, 3', 4•, 5'. 6•, 7•. 8• e 9' TRD, ReVIsta 
de Direito do Trabalho, Revista ~rasDelra de 
Direito do Trabalho, Vox Juris Trabalhista, 
Revista de Informação Legislativa e Revista 
de Processo, Direito e Justiça, além -de artigos 
publicados nos Jornais A Tarde, Correio Brazf
Uense e O Estado de S. Paulo. 

O espírito do Ministro Coqueijo reve]ou~se tam
bém profusamente fértil na complexa tarefa de 
elaboração de teses no campo jurídico. Relaclo
na-se uma dezena de títulos qu_e_ mereceram 
exaustivo e aprofundado tratamento por parte do 
Dr. Coqueíjo para ser levado aos mais diversos 
conclaves de juristas realizados no_ País. 

N_ão menos brilhantes e cultas foram suas con
ferências, atividade a que se devotou tão logo 
concluiu o_ Bacharelado em_ Direito, na Univer
sidade Federal da Bahia, erri 1945. Há regiStros 
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de mais de uma centena de palestras por ele 
proferidas para advogados, magistrados, acadê
micos, professores, cientistas sodais, parlamen
tares, empresários e trabalhadores, nas principais 
universidades e outras associações brasileiras, 
a1ém de organismos localizados em outros pa:íses. 
A diversidade dos temas tratados coloca em evi
dência seu notável saber jurfdico, sua vasta e pro
funda cultura, sua inegável fecundidade intelec
tual. 

O insigne Ministro Coqueijo foi, mereddamen
te, muito festejado em vida. Sem dúvida, em reco
nhecimento à grande _contribuição que empres
tara à cultura e às instituições _nacionais. Ates
tam-no as seguintes condecorações com que foi 
agraciado: Ordem do Mérito da Bahla, no grau 
de Comendador; Comenda de Alta D~tinção da 
Ordem do Mérito_ Judiciário Militar, do Superior 
Tribunal Militar; Ordem do Mérito Naval, no grau 
de Grande Oficial; Ordem do Rio Branco, no grau 
de Grande Oficial; Ordem do Mérito de Brasília, 
no grau de Grande Oficial; Medalha do Mérito 
Tamandaré, da Marinha de Guerra; Medalha do 
Mérito Santos Dumont, da Aeronáutica; Diploma 
"Amigo do Exército"; "Ordem do Mérito Judi
ciário do Trabalho", do Tribunal Superior do Tra
balho, no grau de Grã-Cruz; Medalha do Ministério 
do Traballio e Previdência Soda!; comenda da 
Ordem do Mérito Militar, no grau de Comendador; 
Prêmio "Pontes de Miranda", de 1984, do Instituto 
dos Advogados de BraSJ1ia; Medalha "João Man
gabeira", do Instituto dos Advogados Brasileiros; 
Medalha do "Mérito Aeronáutico", no grau de 
Grande Oficial; Medalha da Ordem do Mérito do 
Trabalho, no grau Grã-Cruz; MedaJ.ha da Ordem 
do Mérito Judiciário Militar, no grau Úrã-_Cruz; Me
dalha do Mérito Judiciário do TnbutiãJ de Justiça 
do Estado da Bahia; Medalha da Ordem do Mérito 
dos Guararapes; Medalha Inconfidência; Meclalha 
da Ordem do Mérito /Y\ilitar, no grau de Grande
Oficial; Medalha de Honra, do TRT da 13•Região; 
Medalha do Mérito da França, no grau de Comen
dador; e Medalha do Mérito "Pontes de Miranda", 
da Academia BrasiJejra de Letras Jurídicas. peJo 
seu livro "Ação Rescisória .. , considerada a melhor 
obra jurídica ec:Utada em 1981. 

O dinamismo foi um dos traços destacados 
da personalidade do Dr. Coqueijo. Até sua morte, 
foi Ministro Togado do Tribunal Superior do Tra
balho, Professor de Direito da Universidade de 
Brasília e Juiz do T nbunal Administrativo da OEA. 
Antes, fora Vic_e-Presidente e Presidente do Tribu
nal Regional do Trabalho da 5~ Região e Vice-Pre
sidente e Presidente do Tribunal Superior do Tra-
balho. ·· 

Polivalente, dedicou sua vida a diversas ativida~ 
des profissionais e culturaiS, Foi advogado mili
tante, professor na Faculdade de Direito da Uni
versidade Federal da Bahia e da Escola de Serviço 
Social da Universidade Católica de Salvador e Di
retor da Penitenciária do Estado da Bahiã. Bacha
rel em Filosofia, honrou, como professor daquela 
disciplina, o Colégio Estadual "Duque de Caxias" 
e o Ginásio Nossa Senhora da Vitória, de Salvador. 

Ao longo de sua laboriosa vida, enriqueceu, 
com sua participação, diversas instituições, entre. 
as quais a Sociedade lntemadonal de Direito So
cial, o Instituto Baiano de Direito do Trabalho, 
do qual foi presidente em doJs mandatos, o Insti
tuto Latino-Americano de Derecho Dei Trabajo 
Y de la Seguridad Social, a Associación lberoame-

rican., de Derecho dei Trabajo, o Centro Latino-A
mericano de Direito Processual_ do Trabalho, o 
Instituto de Estudos Pontes de Miranda, a Acade
mia Nacional de Direito do_ Trabalho, o Instituto 
de Direito Social, a Academia Brasileira de Letras 
Jurídicas._ 

Sensível, foi grande amigo das artes. 
Também nO: campo artístico, o Dr. Coqueijo 

foi homem de empreendimentos e de realizações. 
Admirador da música popular brasileira, compôs 
a_ canção "É Preciso __ Perdoar", gravada por João 
Gilberto e Stan Getz. Escreveu e dirigiu -o musical 
"Flor dos Vinlcius e Mello de Moraes Também". 

Entre seus amigOs, destacam-se o escritor Jor~ 
ge Amado, que ele condecorou com a dfdem 
do Mérito do Trabalho, o Maestro Antônio Carlos 

__ Jobim, a quem conferiu, c;:omo Presidente do T ri
bunal Superior do Trabalho, a medalha do Mérito 
Judiciário do Trabalho os COIJlpositores Baden 
Powell, João Gilberto, Vinícius de Moraes, Gilberto 
Gif e Derivai-caymmi, e ás artfs:tas plásticos C:ári

. bé, Mário ·cravo, Cal_azans Neto e Haensen E;l;jhja. 
Sr. Presidente e Srs. Senadores: i1o breve relato 

sobre as obras -do- Mlnistio Coqueijo CoSta pre
tendi retratar-lhe a: vida, sua existência fecunda, 
rica e realizadora. 

Acredito que a melhor homenag_em que possa 
prestar-lhe é, sem dúvida, declinar-lhes os feitos, 
que tomaram sua existência algo além do con
junto de suaS obras:-Effi ·verdade, sua vida foi, 
toda ela, o tempo todo, o testemunho de alguém 
que serviu, com espúito de infmdável dedicação 
e de insuperável doação, a todos os seus contem
porâneos. 

Morreu Coqueijo Costa, disso não ~emos dúvi
da. Não fmdará, porém, sua obra: eis a verdade 
que nos consola. 

Era o que tinha a dizer. 

O SR-. P~IDENfE- (Dirceu Cilrneiro) -
Concedo a palavra ao nobre Senador Lourival 
Baptista. 

O SR. LOURIVAL BAPTISTA (PFL -SE. 
Pronunc_ia o seguinte discurso.)- Sr. Presidente 
e Srs. Senadores: 

. A entrevista do Ministro de Estado da Educa
çãO, Senador Hugo Napoleão, divulgada pelo O 
Globo, em sua _edição de domingo último, 24 
de janeiro, pode ser considerada como wn dos 
mais cOrajosos, realistas e importantes pronuncia
mentos jamais proferidos a respeito· dos proble
mas educativos tio nosso País. 

-0-iJustre-Miru_stro Hugo Napoleão, com clareza, 
eloqüência e r~a objetividade, afirmou que temos 
de inverter a pirâmide da educação no Brasil. A 
pirâmiçle está assentada no seu vértice e não na 
sua base. O ensino básico convivendo com a es· 
-~assez, o ensino universitário levando 80 por cen-

- to das verbas ... Do imposto que o contribuinte 
paga, 1 ~ por cento vão para a educação, e da 
parte que recebe o Ministério da Educação, 80 
por cento vão para o TerceJro Grau. O cont:iibuinte 
sustenta a universidade. Será que não haverá ou
tras formas de_sustentar a universidade? Será que 
não poderíamos fazer como nos Estados _Unidos, 
onde a comunidade participa da realização dos 
fins das universidades, inclusive empresas e pes-

- _soas jurídicas? Será que não podemos pedir aos 
pais dos alunos_ que tenham condições que contri
buam com a universidade, para que se possa 
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dedicar verba orçamentária para o analfabetismo 
e para o ensino básico?" 

As diversas e bem formuladas perguntas dos 
repórteres de O_ Globo foram respondidas pelo 
jovem _Ministro Hugo N·apoleão com a máxima 
sinceridade e indiscutível competência, ensejan
do-lhe a oportunidade de evidenciar wna expo
sição abrangente, de permanente valor factual e 

_ té_çni~o;sobre a problemática da educação, simuJ
taneamente çom_uma demonstração de domfnio 
integral e cultural do~ assuntos e desafios que 
a Nação tem de _enfrentar nessa área de_ extrema 
complexidade. 

Embora estarrecido com as dimensõ~ das cri
ses resPorisáVels Pela deterioraçao -das eStruturas 
e_c;lucaciq_nais_ do _ _Eaís, tais .co_mo as sucessivas 
greveS de alunos_ e profe~sores qúe, periodica~ 
mente, abalam as universidades federais - em 
1Si87 p?Jr?Jram durante_quatro meses; a desmora
lização do vestibular, transform_açlo pelas fraJ..!des, 
em vergOnfia -rlãciõnaJ; a tragédia consubstancia
da nas elevadas taxas de evasão e repetência no 
Primeiro e Segui-tdo Graus e, sobrettid_o, a dolo
roSa-verificaÇão de que·o analfabetismo está ultra
passando mais de-20 -milhões de analfabetos, cer
ca de 20 por cento com mais de 15 anos; as 
deffciêliciãs _qualitativas e quantitativas de toda 
ordem, no tocante às atividades de ensino e Pes
quisa, e assim por diante. -~ __ · 

São_ estas_ as razões que me levam a requerer 
a incorporação _da entrevista do Ministro Hugo 
Napaleão ao textO deste meu conciso pronuncia
mento, como wn documento digno das reflexões 
dos homens públicos e do povo brasileiro, pela 
sua essencíalfdade e desassombro. 

Aliás, desejaria relembrar que, no dia 1 I de 
maio_de 1981, pronunciei no Senado Federal um 
disCurso Sobre a instituição do ensino superior 
pago no Pafs, no qual assinalei conceitos e aspec
tos Idêntjcos Z!OS que_(oram abordados pelo Minis
trO Hugo Napoleão em sua primorosa entrevista. 

Trata-s_e de uma coincidência impressionante, 
relevando uma .notória identidade de pontos de 
vista, motivo pelo qual solicito, igualmente, a 
transciiçãõ desse meu discurso. 

Enceriando estas breves considerações, felicito 
o ilustre Ministro Hugo Napoleão pelo grande ser
viço prestado ao País, esclarecendo-o, com abso
luta lucidez, sinceridade e patriotismo, a respeito 
da verdadeira situação em que se encontram os 
problemas da EdUcação, no c~fláijo_ naciqnal. 

Eiarit estas ãS Observações que des_ejava tecer 
nesta oporturiidãde. 

DOCUMEI'ITOS A QUE SE REFERE O 
SR. LOOR!VAL fjiAPTISTA EM SEU DISC(JR. 
SO: 

O Globo - Domingo, 24 de janeiro de 1988. 
Entrevista/Hugo Napoleão 

NAPOLEAU: ··QQEM PODE 
DEVE PAGAR ESCOLA" 

O Globo - Oitenta por cento das pessoas 
que freqüentam cursos universitários notumos
portanto, pagos - ganham de um a quatro_ salá
rios mínimos, segundo estatística do seu minis
tério. É tão fácil encontrar carros do ano nos esta
cionamentos das universidades federais quanto 
trabalhadores de baixa renda nas universidaQes 
particulares. Mas, 80 por cento das verbas gue 
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o MEC dedica à educação no Brasil vão para 
as universidades federais. Assim como o senhor 
propõe que se' repense o VeStibular e o ensino 
superior, não estariam na hora de se repensar 
a gratuidade absoluta do ensino univ_ersftárlo fede~ 
ral? 

Hugo Napoleão- Nas capotas reluzentes dos 
carros estacionados na Universidade de Brasí1ia 
se vê claramente que boa parte de seus freqüen
tadores têm condições de pagar o curso univer
sitário e lá estão de graça. A noite, no Ceub, uma 
faculdade partlcu1ar, estudam justamente os fun
cionários de baixa renda da UNB. Podia citar 
exemplo como este em qualquer outra cidade 
brasileira. É uma injustiÇa soda! grave. A União 
paga para quem pode e deixa cobrar de quem 
não pode. Com isso, está se contribuindo para 
a concentração de renda. O Estado finanCia o 
estudo de quem pode pagar a universidade para 
si ou para seus filhos. E injusto que eu, na condi
ção-de ministro e de pessoa de renda alta, tenha 
um filho na universidade pública, sem pagar nada. 

O Globo -E o MEC_~nanci~ esta_injustiç~. 
Napoleão - É verdade que 80 por cCnto do 

orçamento do MEC para 88 está comprometido 
com o terceiro grau. Isso, somado às greves do 
período entre novembro e janeiro, está levando 
o Ministério da Educação a defender um reestudo 
da universidade brasileira. 

O Globo - O senhor defenderia o fim do 
ensino universitário gratuito ou uma forma inter
mediária, faze!ldo com que pãguem aqueles que 
podem pagar, inclusive pélra financiar o estudo 
dos que não podem arcar com a despesa de 
uma faculdade? 

Napoleão - Não estou antecipando o que se 
vai fazer. Cobrar de quem pode e não cobrar de 
quem não pode é uma decisão que depende das 
conclusões finais de uma comissão que eu vou 
criar, justamente para examinar isso e a situação 
geral da universidade. Por enquanto,- eu estou 
constatando e sugerindo o discussão. Pode ser 
que uma das soluções apontadas seja justamente 
estabelecer uma cobrança escalonada, de acordo 
com a renda da família do estudante. Se for assim, 
teremos uma n~ação muito grande de determi
nados setores educacionais, mas é- iriinha obriga
ção apresentar algum tipo de ~lução, Alguma 
coisa tem que ser feita. Em f985, 49 por cento 
do orçamento do MEC ia para o terceiro grau; 
em 86, este íiídice subiu para 65 por cento; em 
87, este índice subiu para 69 por cento; hoje e 
de 80 por CE:.nto. Nessa projeção, em 1993, todo 
o dinheiro do MEC irá para: as universidades. E 
então será melhor fechar o Ministério da Educa
ção e criar um Ministério das Universidades. 

O Globo - Por que ao progressivo aumento 
de verbas não correspondeu um aumento na qua
lidade da universidade pública no Brasil, que tem 
uma das menores relações professor-aluno do 
mundo e uma das mais baixás produções?. 

Napoleão - Eu tenho pedido que os reitores 
me ajudem a encontrar saídas para esta situação. 
Não é possível que a universidade brasileira seja 
a que mais pára e entra em greve no mundo. 
É injusto parar uma universidade, por mais justas 
que sejam as reMndicações que levem à greve, 
porque parando hoje estamos provocando um 
reflexo irreversível, uma paralisação cultural e 
científica até o ano 2013. Se projetarmos cada 
geração de 25 em 25 anos, ao parar a Wliver-

sidade hoje, estamos afetando uma geração até 
2013. -A uniVersidade brasileira parou quatro me
ses _no anóp-ãsSado. Parou quatro meses de fazer 
pesquis~Jn_t~C?~_pe~:~_projetos, paro'! de prod.~ir 
Pãra a- geração de 20f3. Enquanto isso, a univer
sidade Japonesa está projetando para o terceiro 
milênio. No Bras~. a greve, que era re-curso ex
traordinário, hoje viroU petiÇão inidal. Por onde 
devia terminar, começa. 

O GJobo - Pode ser séria uma universidade 
que tem na sua -forma de ingresso a fraude, a 
esperteza, a corrupção, como se tem visto em 
vários pontos do País, com o vestibular? 

NapOleão- O próprio vestibular deveria passar 
por um exame vestibular sério. E certamente se_ria 
reprov~(Jo~ O~vesbbular se_ transformou em uma 
vergonha nacional. O crime qu~ cOmetem autores 
e beneficiários da fraude não é.apenas um crime 
capitulado no Código Penal. É um crime _contra 
a comuilidade, contra o Brasil, é um vandalismo, 
uma barbárie. É ridículo que o Brasil de 1988 
esteja assistindo a tudo isso. É uma estupidez 
0: que se eStálãzerido com jovens que pasSaram 
meses estudando. Eles se preparam para aS pro-
vas _e, diante das fraudes, lhes dizem: o vestibular 
não será mais hoje e não se sabe quando poderá 
ser realizado. E ainda pedem verbas públicas para 
fazer novo vestibular. O MEC não pode fechar 
os OlhõS a eSsa situaÇãO:- Está na obrigação de 
ofer~er soluções alternativas, mesmo diante da 
reação do conselho nacional de reitores, que con
sidera essa participâção uma intervenção na auto
nomia universitária. Mas o MEC vai tentar modi
ficar o que aí está 

'O-Globo- O senhor anunciou que vai adotar 
como prioridade o ensino de primeiro grau. Os 
dados do seu ministério são estarrecedores: 4,5 
milhões de crianças sem acesso à escola, quase 
metade das crianças que entram no primeiro ano 
do primeiro grau abandonam a escola ou não 
conseguem -passar deste ano. No segundo grau, 
o déficit é de oito nlilhões de vagas. Como pre
tende atacar:_ essa si:tuação, deóicando 80 por cen
to de sua verba às universidades? 

Napoleão - Temos qUe inverter a pirâmide 
da educação no Brasil. A pirârriide está assentada 
no seu vértice e não na sua base. O ensino básico 
v_ésico convivendo com a escassez, o ensino uni
versitário levando 80 por cento das verbas. Está 
tudo errado em matéria de educação no Brasil. 
Essa culpa é-nossa, é de todos nós. Do imposto 
que o contribuinte paga, 13 por cento vão para 
a educação e da parte que recebe o MEC, 80 
por cento vão para o terceiro grau. O contribuinte 
sustenta a universidade. Será que não haverá ou
tras formas de sustentar a universidade? Será que 
não poderíamos fazer como Í1os Estados Unidos, 
onde a comunidade participa da realização-_ dos 
fins das universidades, inclusi~e empresas e pes
soas jurídicas? Será que não_ podemos pedir aos 
pais dos alunos que tenham condições que contri
buam com a universidade, para que se possa 
dedicar verba orçameiJ,tária para o analfabetismo 
e para ·a ensino básico? -

O G1obo-----:- É possíve:l i~~erter a p_!râmide que 
o Se"rihor considera invertida? 

Napoleão - lemos que Combater a evaSão 
e a repetência no primeiro e segundo graus. Isso 
é qinheiro_p~licoJo9ado fora Temos que aJudar 
a universidade a buscar novos meíos de susten
tação, e encontrar formas de auto-sustentação. 
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Haverá reações, porque existem segmentos im
portantes nessa área que defendem verbas públi
cas apenas pai'a o ensino público e entendem 
que só deve haver ensino público" no País. Nós 
hãõ--.21Qüentaríamos isso.- Setenta pai' cento dos 
alUnos do segundo grau saem das escolas parti
culares. Se o MEC, Que já- dedica quaSe tõda 
a sua verba às universidades, tiveSse qwüuStentar 
totalmente o ensino de segundo grau, não haveria 
dinheiro suficiente .. Seria o colapso. 

O Globo -- Na sua opinião, em se tratando 
de universidade, ensino públiCo significa necessa
rianiente ensino gratUito? 

Napoleão_- Eu entendo que não. O seu dinhei
ro, c::_omo contdbuinte, está- sendo_ destinado em 
grande parte ao pagamento da Universidade de 
filhos de Pais que poderiam pagar a universidade. 
Mesmo quando você compra um refrigei"ãnte nu
ma lanchonete, está sustentando o ensino gratuito 

__ c;l.e_gente que podeiia pagar. Isso é um absurdo, 
uma··calamid~de, urna injustiça social. 

O Globo- A sua tática é polemizar e provocar 
a discussão, como está fazendo -com essas deda~ 
rações, ou pretende efetivamente se transformar 
no Ministro_ da- Educação-que mudou este qua
dro? 

Napoleão- Eu quero deixar uma marca, como 
alguém que contribuiu p~_~efom:--ular os alicer
ceS da política edUcacional brasileira. Este proble
ma nunca foi encarado de frente talvez porque 
nunca tenhii Chegado à 9ravidade deo-hÕfe. Se 
-algo não for feito agora, vamos prejudicar ã ensino 
do Brasil todo, por várias gerações~ Nós temos 
quase 20 por"-centO de analfabetos no Brasi_l com 
méi.is de J 5. canos. Tem os que sacudir a alfabeti
zação rl.6BI'ãSil:Eu VOu ao Presidente Sãrney com 
um plano para fazer· de 88 o ano ·da alfabetiZação· 
no Brasil. Eu quero ser um ministro que, no míni
mo, alertou para estes problemas. Não posso fazer 
nada arbitrariamente. O vestibular, por exemplo, 
foi criado_ por lei. Depois de debates e estudos 
que estamos_ iniciando, vóu levar uma proposta 
de proJeto de lei ao Presidente. O ideal será entrar 
em 198_9 com as modificações promovidas atra· 
vés do_ Congresso. 

Maio -11-81. 

INSIDCIIÇÃO DÓ ENSINO • 
SCIPERIOR PAGO NO PAÍS 

O SR. LO<IRIVAL BAPTISTA (PDS - SE. 
Pronuncia o seguinte discurso,) -Sr. Presidente 
e Srs. sen-adores-: 

Os prjncipais jornais do Pa~ vêm divulfJãndo 
notícias no sentido de_ que o Ministro da I;:dUcação 
e Cultura, Rubein Ludwig, teria solicitado áo Con
selho Federal de Educação estudos conclusivos 
a resp_eito ~os assuntoS- b~sicos _ F9nsformadÇ)S, 
no decorrer destes últimos anos. em sérlóS deSa
fios, cuja solução já não mais admite qualquer 
protelação. 

Destaca-se, nesse conjunto, a .implantação do 
ensino superior pago, eliminando~se a gratuidade 
indiSCriminada. 

Os õutiós probleJnas Incluídos no elenco -sub
metido _ao exame do Conselho Federal de Educa
Ção, para um pronunciamento definitívo,- são 
igualmente fundãmentais e, na verdade, todos 
eles se inter-relacionam e desembocam no imen
so estuário de uma complexa, abrangente e trans--
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cendental interrogação: como tomar exeqüível a 
educação integral, precondlçáo para a viabilidade 
do projeto nacional de uma grande Nação e do 
bem-estar de todos os brasileiros? 

Evidentemente, a tfãriSTormaçã:o das 19 Univer
sidades Federais em Fundações, desde que o 
Governo Federal proporcione condições de auto
nomia efetiva e de patrimônfo, para que usufruam 
de toda sua autonomia; a viabilidade da organi
zação de um sistema nacional de ensino pré-es
colar, acoplado à rede escolar existente, as alter
nativas de atendimento aos alunos carentes; a 
solução definitiva dos problemas do ensino profis
sionalizante do 29 grau, previsto na Lei IT' 5.692; 
as novas fontes de recursos e diretrizes para o 
Crédito Educativo, são, todos, problemas amadu
recidos. acerca dos quais pretende o Ministro da 
Educação saber, como é justo, o que a Nação 
sente, espera e deseja, acentuando, contudo, que 
"os caminhos a s_eguir serão mostrados _pelos es
tudos do Conselho Federal de Educação e pelo 
debate nacionaJ sobre o assunto". _ 

Tem razão o MinistrO Rubem Ludwig em pro
mover o debate, em todo o País, sobre tais proble
mas, convocando os brasileiros, através do MEC. 
por se tratar de matéria indissoluvelmente ligada 
ao .destino de cada um de nós e _de cada familia, 
sem exceção. 

O Sr. Almlr Pinto - Permite-me V. EX' um 
aparte? 

O SR. LOCIRIVAL BAPTISTA- Com pra
zer. 

O Sr. Aimir Pinto- Nobre Senador Lourival 
Baptista, fico muito satisfeito porque ouço V. Ex' 
abordar um assunto sobre o qua1 tenho já, nesta 
Casa~ pOr duas vezes falado: estruturação do ensi
no neste Pais. Já nesta Sessão Legislativa:, neste 
primeiro periodo, tive a oportunidade de ocupar 
a tribuna do Senado e dar o meu ponto de vista 
em relação a essa estruturação. E dizia eu que, 
sendo constitucionalmente o ensino primáriO o 
ensino obrigatório da Nação, este deveria ser todo 
ele custeado pelo Governo Federal, e não da ma
neira como acontece, de os Estados. a União e 
os Municípios fazerem o estu~o prinlári9. A -cãrgo 
dos Estados ficaria exatamente o ensino secun
dário e o universitário õu superior a cargo de 
fundações controladas pelo Ministério. No caso 
do ensino superior, essas fundações seriam o lia· 
me entre os e-studantes carentes e a Caixa Ec_onô
mica ou o Banco do Brasil, através do Crédito 
Educativo. Os eStudantes qUe tivéSS_em meios, 
pagariam os seus estudos. e oS que não tivessem 
fariam o empréstimo às casas bancárias d~ Na
ção, Caixa Económica e Banco do Brasil. Agra
deço a V.~ 

O SR. LOCIRIVAL BAPTISTA- Sou muito 
grato a V. Ext, Senador Almir Pinto, por este_depoia 
mente qu_e dá a respeito _do ensino em nosso 
País. Como cOnsagrado mestre, V. Ex' bem sabe 
o que deve ser feito e a maneira como nós devería
mos empregar esses recursos do Ministério da 
Educação e Cultura Muito grato a V.&, eminente 
Senador AJmir Pinto. 

Possivelmente, a questão mais polêmica, no 
momento, geradora de discussões inte'rmináveis, 
é a que se refere ao ensino superior pago.---

Na opinião do Ministro Rubem Ludwig- divul· 
gada peJo "Globo", eni sliá edição de ] 14-8],," 

"a maioria dos alunos que estuda nas Universi
dades oficiais, tem condições de pagar o seu estu
-do". "Para isso- acentuou - creio que deve 
haver ~un_os _gratuitqs, e não escola gratuita". 

"As escolas oficiais oferecem ensino 
gratuito a 25% dos universitários. Os. 75% 
restantes, que estudam em escolas particu
lares, talvez não tenham condições de pagar 
seu estudo e talvez precisem de ajuda." 

Segundo pensa o Ministro, devem ser ofere
cidaS aos alunos carentes bolsas de estudo ou 
-Cré<fito Educativo, que lhes_ permitam pagar as 

- anüidã:deS escolares e sua manutenção. 
Convém relembrar, nesta oportunidade, que 

embora extremamente concisas, as diretrizes do 
Presidente João Baptista Figi..li~ire"do consagraram 
uma política clara e realista, antes mesmo de Sua 
Excelência assumir a Presidência da República. 

Entendia o Chefe da Naç_ão, quando falou aos 
MinistrOS reCém-eScolhidos Para seu Governo, em 
fev~ro de 1-S79, que as suas diretrizes no campo 
da educação se consubstanciavam numa política 
caracterizada " ... pela maior gratuídade dos eQsi-

- nos Primário- e médio, pela menor gratuidade do 
ensino superior, e pela crescente responsabilida
de da Onião nos dispêndios educacionais". 

Tais d.iretrizes foram transmitidas à Nação, na· 
quela oportunidade, ainda em fevereiro de 1979, 
da seguinte fonna: 

"O ensino de 19 grau será público_e gra~ 
tuito, ministrado pelo Munldpio, com a coo
peração do Estado e supervisão federa1, e 
poderá ser suplementado pelo setor privado. 

O ensino do 29 grau, será profissionalizan
te, e cada vez mais, gratuito, com aumento 
da participação da União nos dispêndios. 

A gratuidade do ensino superior somente 
será proporcionada para as famílias de me
nor renda, ampliando-se o sistema de bolsas 
de estudo e crédito educativo." 

São, COni.o se -vê, claras e insofismáveis as dire
trizes do Presidente João Baptista Figueiredo, que 
assim conclu_iu_a definição de sua filosofia de Go-

__ vemo:- . 
~A educação estará a serviço da democra

tização do sistema político. 
A política educacional terá como principal 

objetivo formar o homem médio produtivo, 
de conformidade com as pecuJariedades re· 
gion_ais_ejnspiradas nos desníveis sociais e 
econômicos. -

A União continuará ministrando o ensino 
de Moral e C'niica e Educação Física. 

A oferta de matrículas, a todos os níveis, 
será feita de acordo com as necessidades 

_ __do mercado de trabalho. -
Os cursos de pós-graduação serão seleti

vos e deverão ser iguais aos melhores do 
mundo. 

A remuneração dos professores deverá ser 
atratiya, a fim de que a educação absorva 

_ --=p~ssoal mais qualificado." 

Sr: Presidente e Srs. Senadores: 
Tudo" indica Que o Conselho Federai de Educa

ção encerrará, com a urgência que se impõe, 
os seus indispensáveis estudos, possibilitando ao 
Ministro da Educação e CWtura, ouvir a Nação 
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a r~peito das suas propostas conclusivas e, afinal, 
sugerir à decisão do Presidente da República, as 
soluções desejadas pelo povo brasileiro. 

Instituído em 1961, pela Lei de Diretriies e Ba
ses,,.o Conselho Federal de Educação, tem como 
finalidade precípua traçar as normas fUndamen
tais do ensino a serem obedecidas no âmbito 
da União, dos Estados _e do Distrito Federal, os 
princípios e as regras a que devem ajustar-se, 
em c·oncreto, os seiViços da educação e do en
sino. 

Ê o órgão superior de todo o sistema educa
cional brasileiro cujas deliberações, todavia, so
mente adquirem eficácia quando homologadas 
pelo Ministro de Estado da Educação e Cultura. 

Aliás, Sr. Presidente, o terreno está preparado 
para as decisões colimadas, em virtude dos _diag~ 
nósticos existentes, oriundos das inúmeras inves· 

- tigações levadas a efeito nessa área completa e 
vital das nossas realidades. 

Recordo-me, neste momento, do Relatório do 
Grupo de Trabalho instituJdo em 2 de julho de 
1968, pelo então Ministro da Educação, o Sena~ 
d<?r 1a~o~J>ytra, exatamente constituído para 
equacionar e resolver os problemas da reforma 
universitária. 

Destaco, desse documento, o segUinte tópico 

"A ação do Grupo de Trabalho se insere 
nesse contexto como dispositivo que tende 
a impulsionar o movimento__de reformas, ofe
recendo respostas concretas a necessidades 
urge~te~ do sistema universitário. Estas ne
cessidades, n~ opinião dos que meditam o 
problema do ensino_ ~uperior, correspondem 
àS seguintes áreas: forma juridica, adminis-

-- tração e estrutura da universidade; organi
zação dO$ _cursos e curriculos e artiç:ulação 
com a esCoiã média; formação, carreira, regi
me de trabalho e remuneração do corpo do: 
cente; participação do estudante na vida uni
versi~ria e__na admiÇ~iStração da instituição; 
criação de uma suPerestrutura destinada à 
pesqUisa avançaâã-e formação do--professo
·rado; expansão do ensino superior; recursos 
p-ara a ed!Jcação_ e mecanismos de fmancia
mento da universidade." 

No que tange, especificamente, ao problema 
do ensino soperior pago, o üustre Senador Jarbas. 
Passarinho, examinou-o sob os mais diversos ân
gulos, definindo-se a respeito, com a coragem, 
a competência e o realismo que caracterizam sua 
atuação comq educador, político e administrador. 

O seu poSlcionamento sobre a matéria teve 
grande repercussão, de tal forma que a tradicional 
Revista do Serviço Público, transcreveu em 
sua edicação de janeiro-abril de 1971, volume 
106, n9 1, páginas 15, 16, 17_e 18, o artigo intitu
lado: Ensino Superior: Quem- pode, deve pagar, 
cuja incorporação solicito, ao texto deste meu 
pronunciamento, pela atualidade de que se reves
te, apesar de escrito em riovembro de 1970. 

Desejo salientar, que. pessoalmente, sempre 
defendi, e continuo defendendo com vigor, o má
ximo de facilidades e auxílios de tecia; Qrdem, para 
estudantes pobres, que não podem custear os 
seus estudos. 

As famílias carentes -- das quais se originam 
os vastos contingentes de estudantes pobres, de
vem ser assistidas, por todas as maneiras pos
síveis. 
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Quanto aOs que podem pagar, sempre rui de 
opinião que devem fazê-lo, por uma questão de 
solidariedade so-cial. 

Também esta é a convicç_âo do ex~Minlstro 
Eduardo Portella, quando traçou, no delineamen
to das macrofunções do MEC, o panorama .do 
ensino superior, e preconizou, durante sua curta, 
porém dinâmica e clarlvidente gestão, em termos 
de Justiça Social inarredáveJ, a responsabilidade 
das _camadas ricas da população, no tocante ao • 
custeio da educação universitária dos estudantes 
ricos. 

Para o ilustre Ministro Eduardo Portella, tam
bém "os que podem, devem pagar". 

Sr. Presidente, acredito que o povo brasileiro 
já se manifestou, através do texto lapidar da Cons
tituição de 1946, quando estatuiu, numa síntese 
admirável: 

''1-O ensino primário é obrigatório; 
2 -o ensino primário é gratuito para to

dos. o ensino oficial ulteriOr ao Priniário sê
lo-á para quantos provarem falta ou insufi
ciência de recursos." 

E, concluindo, Sr. Presidente, independente
mente dessa aspiração constitucional, deseja, 
também, a Nação brasileira, que o Presidente 
João Baptista Figueiredo concretize as suas dire
trizes, promovendo uma maior participação do 
MEC no OrçaJnEihfu Gerál da União, proporcio
nando-lhe maiores e mais substanciais recursos, 
a fun de que o Brasil recupere o tempo perdido, 
deixando de ser o País do futuro, de um futwo 
sempre adiado- para ser a esplêndida realidade 
de uma grande Nação do presente, uma autêntica 
potência mundial no prazo de uma geração -
o que depende, exclusivamente, da multiplicação 
dos investimentos e recursOs nas prioridades do 
desenvolvimento educacional do País. 

Prioritários e inadiáveis, como-grande fonte ge
radora de empregos, de renda, de progresso e 
de bem-estar de toda a Nação, os investimentos 
com a educação se impõem, constituindo uma 
exigência nacional ímpostergável. (Muito bem! 
Palrnas.) 

Revista do Serviço Público 

ENSINO SUPERIOR, Q(]EM 
PODE DEVE PAGAR 

Jarbas G. Passarinho 
Ministro da Educaçao e Cultura 

"Desejaríamos que pudessem ser instruí
dos plenamente, atingindo--se assim a com
pleta humanidade, não somente um homem, 
alguns homens ou muitos homens, mas to
dos os homens em conjunto e cada um, iso
ladamente, jovens e velhos, ricos e pobres, 
nobres e camponeses, homens e mulheres, 
isto· é, cada ser humano; para que, por fim, 
todo o gênero seja instruído, qualquer que 
seja sua idade, seu estado, seu sexo, sua na
cionalidade." (Comênlo.) 

Estas nobres palavras de Jan Amos Comênlo, 
o grande educador falecido há precisamente três 
séculos, ganharam autorizada atualidade quando 
a UNESCO as reproduziu, em 1968. em seú im-

-- pOrtante repositório • .-b Direíto de Ser uin Ho
mem", e permanecem plenamente válidas neste 
Ano Internadonal da Educação, quando o Minis
tério da Educação e Cultura ultima um plano para 

~- á refOrmulação do custeio do ensino público su~ 
perlor, indispensável à concretização de um velho 
ideal ainda inatingido: 

A utopia do ensino gratuito 

O problema do custeio do e_nsino público recla
ma solução adequada, uma vez que, com cerca 
de cinco por_c__ento de nosso Produto [ntemo Bruto 
já empregados em educação, o que nos assegura 
posição vanguardeira no confronto com os de
mais países, seria difícil cogitar de qualquer acrés
dmo dos recqrsos para esse serviço, cada vez 
ma!s _essencial. 

A questão é mais ampla do que se pode imagi
nar, a bem dizer começando no dispositivo consti
tucíonal-que estabelece a obrigatoriedade e a gra
tuidade universal do ensino primário, quando sa
berriOs que-·em boa parte de nosso território esse 
ensino não é obrigatório nem gratuito, pela sim
ples razão de que não existe; e se refletirmos a 
respeito sem os condicionamentos decorrentes 
do longo convívio com a utopia da gratuidade 
do ensino, acabaremos percebendo que ele não 
existe exatamente por pretender ser gratuito. 

A gratuidade universal apenas tem sentido 
quando é de fato universal, e não poderemos ter 
ensino para todos enquanto não aceitarmos essa 
óbvia verdade. O ensino gratuito s6 é uma reaJi
dade na região ou Estado que tem condições 
para estendê~lo à população inteira, o que no Bra
sil provavelmente s6 o-corre na Guanabara e na 
capital de São Paulo. Fora daí, no outro Brasil 
(que poderíamos subdividir em vários brasis, do 
pré-histórico, que a Rodovia Transamazônica vai 

- integrar, ao século XXI, de Brasília), o chamado 
ensino gratuito il.ão passa de antidemocrático pri
vilégio. 

A incongruência é mais evidente no ensino su
perior, que começa a estender-se à pós-gradua
ção; e por isso ninguém discute de boa fé a neces
sidade de reformular seu custeio, para evitar que 
a gratuidade indiscriminada, benefidando tam
bém quem dela não necessita, longe de concorrer 
para a difusão do ensino, continue a dificultá-la. 

Pior que utopia: insJnceridade 

Não falta quem, considerando esse efeito con
traproducente da gratuidade do ensino, a encare 
como insincera forma de resistência ao progresso 
social, de que se lança mão para que, sem a 
democrática generalização das mesmas oportuni
dades, se perpetue_ o antidemocrático privilégio 
da escolha para poucos. 

Sabe~se que a própria vida tem mecanismos 
niveladores, que atenuam extremos e corrigem 

_ dese_quilíbrios, sendo bem conhecida, por exemM 
pio, a teoria ou pelo menos a crença da alternada 
asçensão e queda das famílias, em ciclos mêdios 
de três gerações; o fenômeno, em geral apontado 
no terreno eç:Qoômic:o,_ também parece ocorrer 
na área intelectual, onde, parafraseando a trilogia 
do pai rico, filho nobre, neto pobre, têm sido assi
nalados casos de pai sábio, filho p_edante, neto 
ignorante.- -

Todavia, não podemos deixar ao lento_azar dos 
meios naturais a correção de_injustiças_e o ~erfei
çoamento· clã soélêdade, para não falar nO e"quilí-

briO SÓC:ia!;'têmôs de corrigi~ os erros e·c~m-ba-ter 
os privilégios, para que cheguem a todos as vanta
gens da ciênçia, _da cultu_ra, do pro~e$59; ·~se
gurar a igualdade de oportunidades é, sem dúvida, 
a mais nobre atribuição do poder público, com 
a educação ao alcance de todos_ constituindo o 
instrumento mais poderos_o para seu déserilpe
nho~ 

Se ·a evolução individual se completou pelo me
nos teoricamente com o desaparecimento da es
cravic:lão, o grande desafio de nosso tempo é a 
evOJu'ção social, no sentido de menor diferença 
entre-pobres e ricos, e a resposta adequada terá 
de começar pelo nivelamento das oportunidades 
de educação. 

__ SQiuçáo moderada e viável 

Ao que tudo iridica a solução-poderá ser obtida 
mediante aproveitamento da legislação do lmpos
to de Renda, cobrando-se parte do custo· do ensi~ 

- no~nas imiversTdaàes tederais - quando o pai -
do aluno (ou ele próprio) pagar esse imposto-, 
sem discriminação entre quem paga e quem não 
paga, e sem quaJquer reflexo da obrigação de 
pagar sobre a vida escolar dQ estudante, que de 
maneira aJguma será afetada, nem -mesmo na 
hipótese de_ SÇ>_!l_egação ou impontu ... ~idade. 

A propOsição em estudo tem o mérito inicial 
de estabelecer um critério objetivo e justo para 
distinguir entre quem deve e quem não deve parti
cipar do custeio do ensino, e esta, em verdade, 
era a questão básica, para a qual enfim se encon
trou re~sta na conjugaçã9 com o lmposto de 
Renda, outro extraordinário fator de ordenamento 
e racionaJização da sociedade democrática. · 

O que Õintereise púb1ico exige não é a gratui~ 
dade indis~[Jlinada e si.r:n uma gratuidade_limita
da aos- que dela necessitem, sendo mesmo de 
deseiar_,que esse número se_ tome cada vez menor, 

- pãia ser cada vez maior o número de estuclantes. 
Coilheddo escritor ressaltou que o importante 
numa escola pública nâo é que ela seja gratuita, 
mas que seja uma escola - isto é, que exista 
e furidone bem. 

sem -se -dispor àinda de elementos para levantar 
o custo exato do ensino oficial, pensa-se numa 
solução prática: arbitrar um valor médio, que, apli
cável a todos os casos, deverá conduzir sempre 
a uma participação inferior ao custo feal desse 
serviço, hoje tão Indispensável. 

Em mais _de_um ehsejo se tem- tentado resolver 
a questão, inclusive mediante legislação especi
fica, sem que, todavia, tenha sido possível chegar 
a resuhados concretos. A solução agora proposta 
não é completa, mas dificilmente poderia ser, e 
talvez nem devesse, pois o melhor caminho é 
quase sempre gradual, paulatino; com o tempo 
se poderá ir mais longe, porém, o essencial é 
começar, dar o primeiro passo . ..:........ ou o pontapé 
inicial, para usar uma linguagem que o Brasil intei
ro fala. 

_Outras inedldas 

Para proporcionar ensinO a todos, assegurando 
igualdade de _oportunidades, não bastará a refor
mulaçãÔ do custeio do ensino superior, porém 
o Ministério da Educação, cônscio das responsa-

(''')O artigo foi escrito em novembro de 1970. 
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bilidades que lhe cabem no governo· pabi6tico 
do Presidente Médici, Tá -está lutando em outros 
setores, como o MOBRAL, em plena atuação de 
âmbito nacional; o ensino fundamental, em final 
de estúdos; os ginásios orientados para o trabalho, 
em adiantada fase de implantação; a reforma uni
versitária, também em boa marcha; o desenvol
vimento ·do ensino de pós-graduação, indispen
sável a essa reforma através do preparo e aperfei
çoamento do corpo docente de ensino superior; 
e assim por diante. 

A cobrança pardal do ensino universitário não 
será tudo, mas sem isso todo esforço será pouco, 
para não dizer inútil. 

Ninguém deseja privilégios 

Os próprios estudantes e suas fammaS decerto 
acolheriio com simpatia uma modalidade mode
rada de participação no custeio do ensino supe
rior: com a generosidade e lucidez da juventude, 
os moços sabem que o ensino gratuito s.ó bene
ficia uns poucos privilegiados, e no fundo nin
guém se sente à vontade n~ssa condição. Com
preendem inclusive que haverá maior número de 
vagas quando a gratuidade deixar de beneficiar 
os que dela não necessitam. 

O SR. PRESIDENTE (Cunha Uma) -Nobre 
Senador Lourival Baptista, V. Ex!' será atendido 
quanto à solicitação da transcrição no discurso 
que acaba de pronunciar. 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro} -
Conc:~o a pa1avra ao nobre Senador Marco Ma
dei. 

OSR. MARCO MACIEL (PFL-PE. Pronun· 
da o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Srs. 
Senadores: 

Permitam que inicie este pronundarriento -
no qual reitero minhas preocupações, que são 
as do povo nordestino, quanto aos rumos do de
senvolvimento da região -lembrando uma frase 
que, por certo, há de estar na memória de todos 
quantos já se debruçaram sobre o problema: 

"Politicamente foi ganha urna batalha para 
mostrar um escândalo nacional, o subdesen
voMrnento do Nordeste. Os dirigentes da Re
pública já estão convencidos de que esse
escândalo não deve continuar.~ preciso não 
dormir sobre a vitória conseguida e apro
veitar o clima psicológico que possibilita a 
ajuda necessária para o desenvolvimento da 
região." 

- Desgraçadamente, o alerta- -do-Padre-Joseph 
Lebret, feito em 1954, não calou suficientemente 
fundo nos corações e mentes dos brasileiros. A 
batalha então vitoriosa, representada pela cons
ciência nacional sobre a origem dos problemas 
que há séculos infelicitam o Nordeste, refletida 
em numerosos_ estudos e propostas que permi
tiam antever formas de corrigir a situação, não 
chegou a ser decisiva para os objetivos finãis de 
superar os desequilíbrios entre essa região e o 
Brasil desenvolvido. Reconheçamos que não fo
mos capazes - os nordestinos e brasileiros de 
todos os rincões - de aproveitar o momento 
psicológico detectado pelo brilhante pensador 
cristão. 

Há trinta anos, a vitória com a qual regozijava-se 
o Padre Lebret parecia o anúncio de· novos tem-

pos para o desenvolvimento harmônico do PaJs. 
Como ·çcm.seqQência dos estudos e pesquisas le
vados a cabo, no âmbito do Banco do Nordeste 
do 13_ra_sil e d_o Grupo de Trabalho para o Desenvol
vimento_ do NÇ>rdeste, foram realizados precisos 
diagnósticos sobre a questão regional, suas cau
sas, e conceberam-se fórmulas capazes de_ ultra
passar os óbices que se colocavam entre o Nor
deste e o progresso. Pouco depols, criava-se a 
sudene, reunindo, em seus quadros, massa critica 
de pronto dedicada a gerar idéia_s e soluções para 
os problemas. Vieram os planos regionais de de
senvolvimento, pioneiros da atividade de planeja
mento no Brasil; institufriun-se, entre outros ins
trumentos, os incentivos fiscais, então exclusiva
mente para a região. As soluções, na verdade, 
já conhecidas em suas linhas básicas, pareciam 
prestes a conc;r'etizar-~ . 

Entretanto, as esperanças despertadas por es
sas aparentes conquistas estavam sendo tritura
das pelo inexorável movimento das engrenagens 
sol!damente montadas na estrutura econômica 
brasileira. A força da inércia, favorecendo os pro
cessos tradic!Ol).ais que orientam as decisões de 
investimento, no setor púbUco como na fnkiativa 
privada, manteve a tendência de privilegiar o cres
cimento_ das regiões mais dinâmicas, em busca 
de respostas rápidas e seguras. São três décadas 
transcorridas desde então, em que ao discurso 
progressista e generoso, reconhecendo explicita
mente a urgência de cOrrigir os desequil[brios in
terregionais, jamais corresponderam ações con
cretas, que pudessem reverter o processo que 
a cada dia faz aumentar o fosso que separa o 
Nordeste das regiões mais ricas. 

Não tardou que os incentivos fiscais, cOilc_e,. 
bidos pela inteligência e capacl4_ade de fonn_I.I_
)~J:-Çª-.Q_d.i:t elite pensante regional como forma de 
atenuar os desníveis, não mais se destinassem 
exclusivamente ao Nordeste, sendo também car
reados para a Amazônia e, em seguida, para inves
timentos setoriais em turismo, pesca e refloresta
mento, com_o que s.e descarac;terizava o enfoque 
esPácial do desenvolvimento e desvirtuava-se a 
idéia original. 

E, hoje, como a culminar o perverso processo 
que vem a cada dia tomando mais problemática 
a solução para os problemas regionais. os orça
mentos do Fundo de lnvestirnentos do Nordeste, 
cOnhecido como finar, no qual se_ reúnem os re
cursos captados mediante concessão de incen
tivos às empresas contribuintes do Imposto de 
Re_nda, estãQ _cada vez mais reduzidos, em termos 
reais, com sérios prejuízos pãra os investimentos 
na:-1ndústria ~na agropecüá...:aa nordestinas.--

Cabem aqui, Sr. Presidente e Srs. Senadores, 
algumas observações ~bre os incentivas fiscais, 
sua natUreza compensatória para o Nordeste, seu 
significado intrínseco, as justificativas filosóficas, 
políticas, econômicas e sociais que informaram 
sua instituição e seu funcionamento em nossos 
dias. 

Ao permitir que pessoas jurídicas deduzam par
cela do imposto que devem pagar, com o flm 
de subscrever cotas do Fundo de Investimento 
do Nordeste, o Poder Público abre mão de parte 
de seus ganhos para que os recursos assim obti
dos sejam aplicados em empreendimentos de in
teresse para o desenvoMmento. Trata-se, pois, 
de recurso arrecadado ao contribuinte, que o go
verno destina especificamente à região, como for--
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ma de compensá-Ia pelos prejuízos que sofre em 
razão das distorções ......,.... seculares distorções -
do desenvolvimento nacional. Qistorções que se 
manifestam na estrutura tributária, fortemente 
céntrada em impostos indiretos· que beneficiam 
as regiões marcadamente produtoras, em detri
mento das mais acentuadamente consumidoras; 
que estão presentes na política cambial e nos 
estímulos às exportações; que se fazem sentir na 
agropecuária e na estrutura fundiária, inadequada 
e injusta sob vários pontos de vista e que _tem 
sobre o meio rura1 nordestino forte impacto, de 
que são reflexo a estagnação, a pobreza, a fome. 

Diga-se, a j:>ropósito, qUe a coni:essão de incen~ 
tivos, pelo governo; para apoiar o desenvolvimen· 
to de setores ou regiões, nada tem de inl,.ISitada. 
A par das experiênCias internacionais conhecidas, 
como as do sul da ltá1ia e as do Vale_ do Tennessee, 
nos Estados Unidos, aqui mesmo foram fortes 
estímulos governamentais, diretos e indiretos, que 
permitiram a arrancada da industrialização, repre
sentada pelo processõ de substituição de importa
çõeS, instalado a partir da Segundo Guerra Mun
dial - pfocesso que teve_ a comandá-lo o capital 
gerado nas fazenCias de café, e de _outros produtos 
de -exportação, localizadas no Sudeste e Sul brasi
leiros, graças a um meio já antigo, no qual, sem 
qualquer pretensão de desmerecer a visão e o 
trabalho diutumo dos homens de empresa que 
o dirigiram, teve importante participação o apoio 
oferecido pelo poder público, sob a forma de polí
ticas cambiais e fiscais favoráveis, concentração 
de investimentos em infra-estrutura, proteção al
fandegária, e outros beneficias. 

Mais recentemente, criaram-se os incentivos às 
exportações, como resposta às pressões sobre 
o balanço de pagamentos. E Colocou-se em mar
cha, com estupendo êxito, novo e mais sofisticado 
processo de substitUição de Importações de pro
dutos industriais, desta feita, de insumos básicos 
e bens de capital, sempre com poderosa ajuda. 
Neste casd, com a participação do Estado, que 
se associou a muitos empreendimentos privados 
considerados prioritários. 

Ressalte-se que não pretendo discutir a validade 
desSes prriCeSsOS,-iierTI pôr em dúvida a impres
cindibilidade do apoio estatal, para que pudessem 
colocar-se em marcha. Condeno, isto sim, a au
sênCia do componente espacial em sua concep
çao; a insensibilidade, que não permitiu perceber 
a Importância da participação do Nordeste em 
seu desenvolvimento; os antolhos do imedialis
mQ, qu~· s6 de_ixaram se visJumbrassem perspec
tivas _de retornoS ráPidos, ao mesmo tempo em 
que- se-·compróilú:ititfC:f futuro. _ 

É asSim; tradicionalmente, nos mais diversos 
setores da atividade. Sucessivos gcívemos, ainda 
que aparentemente comprometidos com a supe
ração dos desníveis interregionals, mantêm as po
líticas centralizadoras e concentradoras de sem
pre, escravos de enfoques meramente setoriais, 
que desconhecem os rebatimentos espaciais das 
estratégias adotadas. 

Por isso, os incentivos fiscais para o Nordeste, 
reunidos no Finar, são importantes e devem ser 
fortalecidos. É, no entanto, necessário atentar pa
ra que não percam a condição de efetivamente 
apoiar a economia regional, ameaça concreta que 
a cada ano se renova, e quase sempre se confir
ma. Refiro-me à persis\:érlte queda dos orçamen
tos do Fundo, reduzindo sempre mais os recursos 
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com que contam os errfpreendimentos priOritá
rios da região. Agora mesmo .o dedínlo se faz 
sentir com violência sobre as expectativas nordes
tinas: o orçamento, que corresponde ao periodo 
de março de 1987 ao _mesmo mês _do ano em 
curso, contando com Cz$ 12,9 bilhões já aplica
dos, deveria ser complementado com mais Cz$ 
9 bilhões, até hoJe não efetivados. E, note-se que, 
para corresponder aos já minguados recursos, 
da ordem de Cz$ 8,8 bilhões, que o Fundo movi
mentou até março de 1987, o_ orçamento em 
vigor deveria ultrapassar, de muito, a casa dos 
Cz$ 30 bilhóes, apenas para compensar a inflação 
registrada no período. 

A essa diminuíç:ão real dos recursos previstos 
soma-se a imperfeição do _f~.mc_ionamento-do 
Fundo. As previsões de seu montante tomam por 
base as opções registradas nas declarações do 
Imposto de Renda, com base nas Obrigações do 
Tesouro Nacional, da data de sua apresentação. 
Como, porém, parcela majoritária da arrecadação 
sô ocorre posterioi'mente, o Finar acaba rece
bendo recursos substancialmente avil~c;!os pela 
ínflação, uma vez que não mais se procedem cor
reções ao se lhe transferirem os recursos; embora 
o governo os arrecade com todos os reajustes 
compensadores da inflação. o que se faz, assim, 
é falsear a intenção da lei, contrariando princípio 
geral do direito tributário, segundo o _qual a corre
ção monetária deve-se agregar a_o principal. 

Lembro, a propósito, a existência de_ projeto 
de lei, de autoria do ilustre Senador Virgílio Távora, 
que visa a corrigir esse absurdo, merece"ndo, por
tanto, todo o nosso apoio. 

Mas não cessam aí, Sr. Presidente e Srs. Sena
dores, os prejuízos que se infligem ao Nordeste, 
neste momento. As verbas que constituem os fün
dos do programa PIN-Proterra - aliás, também 
originadas de recursos de incentivos fiSCais -
serão igualmente diminuídas, uma vez que se de
cidiu reduzir o limite de opção, de 50 para 40%. 
Como parcela desses recursos destina-se investi
mentos no Nordeste, essa é mais uma sangria 
nos já estiolados fundos que poderiam apoiá-lo 
e que poderá ter conseqüências adicionais extre
mamente graves, uma vez que os recursos desse 
fundo são usualmente utilizados como contra par
tida nacional de empréstimos de entidades inter
nacionais, como o Banco Mundial. São financia
mentos geralmente destinados à área social, que, 
assim, correm risco de escassear. 

Estamos, como se percebe; diante- de-novas 
e concretas ameaças, a se adicionarem aos male
fícios já conhecidos. Cabe-a il6s, brasileiros e nor
destinos, que temos a responsabilidade de pugnar 
pela construção de uma sociedade mais justa, 
uma Nação Jtvre dos desequilíbrios que comp~ 
metem seu desenvolvimento, usar todas as nos
sas forças para impedir que isso continue aconte
cendo. Temos perdido ocasiões sem conta, no 
curso da História, de assim proceder. Não temos 
o ·direito de persistir neste erro, ou as gerações 
futuras não nos perdoarão de não termos sabido 
levar avante a bandeira da redençao nacional. 

Apelo, portanto, ao Senhor Presidente da Repú· 
blica e aos J'i\i.nistros da Fazenda, Dr. Mailson da 
N6brega, do Planejamento, Dr. João Batista de 
Abreu, e do Interior, Dr. João Alves, para que, 
sensíveis ao problema que vive o Nordeste, ve
nham a adotar as providências sugeridas no pro
nunciamento que ora faço. 

DIARIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção IT) 

A- NaÇão brãsileira, perffiftàm que repita, ·rião 
pode niais conviver com a n6doa dos desegui· 
líbrios regionais. E é nossa a obrigação de apa
gá-la. 

Era o·que _tinha a dizer. (Muito bem!) 

O SR- PRESIDEI'ITE (Dirceu Carneiro)- Em 
virtude da impossibilidade regimental, uma vez 
que a s_essão do Senado não pode ser simultânea 
com· a da Assembléia Nacional_ Constituinte, a 
PresidênCia val eitcerrar a presente sessão, desig
nando para a sessão extraordinária do dia dois 
de fevereiro, terça-fei~a,.às 10 horas e 30 minutos, 
a seguinte -

ORDEM DO DIA 

~-1-

VOtação, em turno ónlc6, do Projeto de Lei da 
Cãirlara: n" 1, de 1988 (n" 303/87, na Casa de 
origem), de iniciatiVa do Senhdr Presidente da 
RepUblica, que cOncede pensão especial a Dona 
Maria CãrOiina Vasconcelos Fr~ire, tendo 
- ·PARECER FAVORÁVEL, proferido em Plenário. 

-2-

Votação, em turno único, d9 Projeto de Lei da 
Câmara n'~2, de 1988 (11' 302187, na Casa de 
origem), de iniciativa do Senhor Presidente da 
Repúbltca, que concede pensão especial a Gilson 
da Silva Martins e dá outras providências, tendo 

PARECER FAVORÁVEL, proferido em Plenário. 

-3--' 

Votação, em turno único, do Projeto de Lei da 
Câmara n• 3, de 1988 (n' 266/87, no Cosa de 
origem), de ini~iativa do Senhor Presidente da 
República, que concede pensão especial a Bene
dito Moreira Lopes, pioneiro do esporte automo-
bilfstico brasileiro, tendo _ _ . 

PARECER F ÃVORÃVEL, Proferido em Plenário. 

-4-

Votação, em turno único, do Projeto de Resolu
ção n<? 28, de 1988, que autoriza a Prefeitura Muni
cip_al de Caçapa:va do Sul, do Estado do Rio GraJl
de do Sul, a contratar operação de crédito no 
valor correspondente, em cruzados, a 3.689,0_? 
Obrig'ações do Tesouro Nacional- OTN, tendo 

PARECER FAVORÁVEL. proferido em Plenário. 

-5-

Votação, em turno único, do ~ojeto de Resolu
ção n_9 29, de 1988, que aUtoriza a_ Prefeitura Muni
dpal de ltaberaí, E~do de Goiás, a contratar ope
ração de crédito no valor correspondente, em cru
zados, a 13.650,42 Obrigações do Tesouro Nacio
nal- OTN, tendo 

Pe,RECER Fl'.VORÁVEL. proferido em PJen6rio. 
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-6-'--

Votação, em turno único, do Projeto de Resolu
ção n<? 30, de 1988, que autoriza a Pref~ftura Muni
cipal de Itapuranga, Estado d~ _9oiás, a contratar 
operação de·crédito no valor correspondente, ern 
cruzadoS, a 48.000,0_0 Obrigações do T escuro 
NacionaJ-OTN, tendo 

PARECER FAVORÁVEL, proferido em Plenário. 

Vo_tação,_em tumo~único, do Projeto-de Resolu
ção n<? 31, de 19~1?. que autoriza a Pref~itura Muni
cipal de Janduís, Estado do Rio Grande do Norte, 
a contratar operação de crédito no valor corres
pondente, em cruzados, a 8.424,51 Obrigações 
do T escuro Nacional - OTN, tendo 

PARECER FAVORÁVEL, proferido em Plenário. 

-8-

Votação, em turno único, do Projeto de Resolu
ção n<? 32, de I 988, que autoiiza a Prefeitura Mu_ni
cipal de Monteiro, Estado da__ Paraíba, a contratar 
oPeraÇão de crédito_ no ~alar c.orrespondente, _em 
cruzados, a 80.000,00 Obrigações do Tesouro 
Nacional - OTN, tendo _ _ _ _ 

PARECER FAVORÁVEL. proferido em Plenário. 

-9-

Votação, em tumo único, do Projeto -?e Resol~
ção n9 33, de 1988, que autoriza a Prefeitura Muru
cipal de Mococ:a, Estado de São Paulo, a contratar 
operã.Ção de crédito no valor _çorrespondente, em 
cruzados, ã 21.146,62 Obrigações do Tesouro 
NaciOnal .....:. OTN, tendo -

PARECER FAVORÁVEL. proferido .em Plenário. 

-10-

Votação, em turno único, do Projito ?e Resol.~
ção 0 9 34, de 1988, que autoriza a Prefertura Muro
cipal de Alvlnópolis, Estado de Minas Gerais, a 
contratar operação de crédito n_g v:alor .co~spon

-Jerlte, em cruzados, a 20.000,00 _Qbngas:~s do 
Tesouro Nacional- OTN, tendo __ 

PARECER FAVORÁVEL, proferido em Plenário. 

-11-

Votação, em turno único, do Proje~ dê Resolu
ção n<? 35, de 1988, que ªutorlza o Governo do 
Estado do Acre a contrÇttar operação de crédito 
no valor -correspondente, ~m cr~zad~s, a 
1.200.000,00 Obrigações do Tesouro Nac1onal 
- OTN_, tendo . _ . . . _ 

PARECER FAVORÁVEL. proferido em Plenário. 

-12-

Votação, em turno único, do Proje~ de ~esolu-__ 
ção rr> 36, de 1988, que autoriza o Governo do 
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Estado da Acre a contratar operação de crédito 
no valor correspondente, em cru~ados, a 
L879.699,25 Obrigações do T escuro Nacional 
-OTN,tendo 

PARECER FAVORÁVEL. proferido em Plenário. 

-13-· 

Votação, em turno único, do Projeto_ de Resolu
ção n9 37, de 1988, que autoriza a Prefeitura M_uni
cipal de Angélica, EstadO do Mato Grosso do Sul, 
a contratar operação de crédito no valor corres
pondente-, em cruzados, a 4.600,00 Obrigações 
do Tesouro .Nacional- OTN, tendõ 

PARECER FAVORÁVEL., prOferido em Plenário. 

-14-

Votação, em turno único, do Projeto de Resolu
ção n9 38, de 1988, que-aUtoriza a ~efeitura Muni
cipal de Caçapava do Sul, Estado do Rio Grande 
do Sul, a contratar operação de crédito fiO valor 
correspondente, em cruzados, a 13.519,74 Obri
gações do Tesouro Nacional- OTN, tendo 

PARECER l'IIVORÁVEL, proferido em Plenário. 

-15-

Votação, em turno único, do Projeto de Res~u~ 
çã:o n9 .39; de 1988, que autoriza.a Prefeitura Muni~ 

çipal de Janduís, Estado do Rio Grande do Norte, 
_ ª-S::Ont(a.tar _operação de crédito no valor corres
pondente, em cruzados, a 2. 790,00 ObrigaÇões 
do TEl:$_Quro NadonaJ- OTN, tendo 

PARECER FAVORÁVEL, proferido em Plenário. 

-16-

V~çâo, e~ turno Ónico. do Projeto de Resolu
ção n" 40, de 1988, que autoriza a Prefeitura Muni
c!pal de Anastácio, Estado do Mato Grosso do 
Sul, a contr~tar operação de crédito no valor cor~ 
respondente, em cruzados, a 49.342,1 I Obriga~ 
ções do T escuro Nacional - OTN, tendo 
. PARECER FAVORÁVEL, proferido em Plenário. 

-17-

Votação, em turno único, do Projeto de Resolu
ção n9 41, de 198.8, que autoriza a Prefeituret .Muni~ 
Cípal. de Antônio João, Estado-do Mato Grosso 
do Sul, a contratar operação de crédito no valor 
COrrespondente, em cruzados, a 4.800,00 Obrl_ga~ 
çõesdo Tesouro Nacional- OTN, tendo 

PAREéER FAVORÁVEL, proferido em Plel')ário. 

-18-

Votação, erT~:_t!-lmO único,_ d_o Projeto de Resólu
çao n9 42, ·de 1988~ que autoriza a Prefeitura Muni-. 
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cipal de Arai Moreíra, Estado do Mato Grosso do 
Sul, a- contratar operação de crédíto no valor cor
respondente, em cruzados, a 48.411,27 Obriga
ções do Tesouro Nacional_- OTN, tendo 

PARECER FAVO RÃ VEi.., p-roferido em Plenário, 

-19-

Votação, em turno único, ·do Projetq_de Resoll:l
ção n9 43, de 1988, que autciriza a Prefeitura Muru~ 
cipal de Rio Branco~ Estado do Acre, a contratar 
operação de crédito no valor correspondente, em 
cruzados, a 30.075,18 -Obrigações do Tesouro 
Nacional - OTN, tendo 

PARECERF'AVÓRÁVEL, proferido em Plenário. 

-20-

Votação, em turno único, do Requerimento n<> 
10, de 1988," de autOria do Senador Jamil Haddad, 
solicitando, ao Ministério das Comunicações, in
rormações sobre o critério adotado pelo atual Go
verno para a concessão de canais de rádio e de 
televisão através daquele Ministério. 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro)-Es
tá encerrada a seSsão. 

(Levanta-se a sessJo às 14 horas e2 minu
tos.) 


