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,-------SENADO FEDERAL-------. 
Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos termos do art. 44, item I, da Constituição, e eu, 

Humberto !:.ucena, Presidente do Senado Federal, promulgo o seguinte 

DECRETO LEGISLATIVO 1'1• 7, DE 1988 

Aprova o texto do Protocolo Adicional à Convenção Internacional para Conservação 
do Atum e Afins do Atlântico, aprovado pela Conferência de Plenipotenciários, em 9 
e 10 de julho de 1984. 

Arl 1' É aprovado o texto do Protocolo Adicional à Convenção Internacional para Conservação do Atum 
e Afins do Atlântico, aprovado pela Conferência de Plenipotenciários, reunida em Paris, em 9 e 1 O de julho de 
1984. 

Art. 2• Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação. 
Arl 3• Revogam-se as disposições em contrário. 
Senado Federal, 6 de junho de 1988.- Senador Humberto Lucena, Presidente. 

PROTOCOLO ANEXO À ATA FINAL 
DA CONFE:RffiCIA DE 

PLENIPOTENCIÁRIOS DOS 
ESTADOS PARTI;S NA CO['!VEN_ç:ÃO 

INTERNAOONAL PARA 
CONSERVAÇÃO DO ATUM E 

AFINS DO ATlANTICO 

(Paris, 9 e 10 de julho de 1984) 

L Os artigos XIV, XY e XVI da Convenção do 
Atum e Afins do Atlântico passam a ter a seguinte 
redação: 

Artigo XIV 

1. A presente Convenção estará aberta à ass(
natura dos Governos de quaisquer Esta,dos 
que sejam membros da Organização das Nações 
Unidas ou de quaisquer de suas agências especta.. 

lizadas. Um desses governos que não ass~ a 
Convenção poderá a ela aderir em qualquer mo-
~:pento. -

2. A presente Convenção será SUbmetida à 
ratificação ou à aprovação dos países signatários 
de acordo com suas Q:mst:ituições. Os instrumen8 

tos de ratificação,-de aprovação ou de adesão 
~ão depositados junto ao Dire_tor8 Geral da Orga8 

nização das Nações Unidas para a Alimentação 
e Agricu1tura. 

3: A presente Convenção entrará em vigor 
quando forem depositados oS instrumentos de 
ratificação, de aprovação ou de adesão de sete 
Governos; ela entrará em vigor parn cada um dos 
Governos qué- J5osteriotrnénte depositarem seu 
instrumento de ratificaçito, de aprovação ou de 
adesão na data do depósito desse instrumento. 

4. f'!,preser,te Convenção estará aberta_à assi
natura ou adesão de qualquer organização inter
QoVetnamental de integração económica consti
tuída por Estados que a ela tenham trânsferido 
competência. nas matérias regidas pela presente 
Convenção, incluída a competência para celebrar 
tratados sobre tais matérias. 

5. Ao depositar o _instrumento de a,ceita~o 
formal ou adesão, qualquer organização a que 
se refere o § 49 será Pa_rte Conltatant~. com os 
mesmos direitos e obrigações, em virtude do dis
pOSto -na- Convenção, que as demais Partes: Con_.· 
tratantes. Qualquer referência nO téitO da Conven-_ 
ção ao termo ."Es~_do" no artigo IX, § 39, e ao 
termo "Governo" no Preâmbu1o e no artigo XIIL 
§ }9, será interpretada nesse sentido. 

6. Tão pronto as organiZações a que se refere 
o § 49 se convertam em Partes_Contratantes da 
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PASSOS,P0RTO 
OiretOr·Geral do Senado Federal 
AGACIEL DA SILVA MAIA 
Diretor Executivo 
LUIZ CARLOS OE BASTOS 
Diretor Administrativo 
JOSECLER GOMES MOREIRA 
Diretor Industrial 
LINDOMAR PEREIRA DA SILVA 
Oirl!tãr -Adjunto 

presente Corivenção, os Estados membros des~ 
sas organizações e os que a_ela venham no futuro 
a aderir, deixarão de ser Partes na Convenção. 
ESteS Estados membros e,omunicarão por escrito 
sua retirada da Convenção ao Diretor-Geral da 
Organização das Nações Unidas para a Alimen· 
tação e Agricultura. 

Artigo XV 

O Diretor-Gerar da Organização das Nações 
Unidas para a Alimentação e Agricultura notificará 
a todos _os G_ovémos referidos no § 1 ~ do _artigo 
XIV, e a todas as organizações mencionadas no 
§ 49 do mesmo artigo, o depósito dos instrumen
tos de ratificação, de aprovação ou de adesão, 
a data da entrada em vigor da Convenção, as 
propostas de emendas, a notificação de aceitação 
de emendas, e as notificações de retirada. 

1-ATA DA 25• SESSÃO, EM 6 DE 
JOl'IHO DE 1988 

!.1 -ABERTURA 

12-EXPEDIEI'ITE 

1.2.1 -Leitura de Projetos 

-Projeto- de Lei do Senado n, 37188, de 
autoria do Senador Francisco Rollemberg, 
que proibe o emprego do mercúrio e seus 
compostos não-degradáveis em processos de_ 
aglutinação e amalgamação do ouro e em 
outros processos industriais e artesanais, que 
provoquem poluição na abnosfera, no solo, 
nas coleções de água doce e no mar territorial, 
estabelece penalidade e dá outras providênM 
cias. 

-Projeto de Lei do Setlãdo n9 38/Be;_ de 
autoria do Senador Nelson Carneiro, que d[s.. 
põe sobre obrigações de proprietários de_im6-
veis não edificados no Distrito ___ Fed~ral, nas 
condições que especifica. 

1.2.2 -Comunicações da Preslclênda 

-Recebimento da Mensagem n9 123/88 
(n9 213/88, na origem), pela qual o Senhor 
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EXPEDIENTE 
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ASSINATURAS 
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Tiragem: 2.200.exerilplares. 

. ArtlgoXVI 
O Origina] da presente Convenção será-deposi

~do junto ao Diretor-Geral da organização das 
Nações Onidas_para a Alimentação e Agricultura, 
_que remete~á cÇp_i~s autenticadas ~os ÇJovemos 
mencionados no§ )9 do_ artigo XIV, bem como 
às organlzações_a_que se refere o§ 49 do mesmo 
artigo. · · 

n. o original do presente protocolo, cujos tex
tos em inglês, francês e espanhol são igualmente 
autênticos, será depositado junto ao Diretor-Géral 
da Organização d~ Nações Unidas para a Ali
mentação e aAgricl.lltura e; ficará .aberto para assi
~ra em Roma, até odia lO de setembro de 
1984. As Partes Coritiat:Brrtes Chi CónvefiÇão Inter
nacionaJ para a Conservação do Atum e Afins 
do Atlântico que não hajam assirmdo-o protocolo 

_ até aquela .data_ poderão a qualquer momento 
depositar O instrumento de aceitação. 

SUMÁRIO 

Presidente da República comunica a sua au~ . 
sência do País, entre os dias 5 e 9 de junho .. -

..-Recebimento das Mensagens n'1'" 124 e 
~25188 'n• 216 e 217/88, mi ortgem). pelas 

-quais o Senhor Presidente da República, soli
cita autorização para que a Prefeitura Muni~ 
cipal de São Paulo -SP, possa contratar ope
rações de crédito para os fins que especifica. 

-Deferimento do Requerimento n9 52/88, 
de autoria do Senador Leite ChavE:s_no qual 
sOlicita autQJização do_~nado Federal para 
comparecer, como observador parlamentar,. 
à 75• Conferência Internacional do TrabaJho, 
.erri Genebra - Sufça, no período de 2 a 20 
do corrente mês. 

1.2.3- Comunicações 

Dos Senadores Leite Chav.ei Oivaldo _Su· 
ruagy, Odãi::ir Soares e Álvaro Pacheco, de 
que se ausentarão do País. 

1.2.4 -Requerimento 

f'i9 53/aa:-de autori.; do Sr: Humberto L~~
na e outros Senadores, de homenagens de 
pesar pelo falecimento do Senador Virgílio Tá
vora. Aprovado, após usar da palavra no seu 

O D_iretor-Çi~ral da Organização das Nações 
Unidas para a Alimentação e a Agricultura enviará 
uma cópia certificada do presente protocolo a 
cada.uma das Partes COntratantes da Convenção 
Internacional para a Conservação do Atum e Afins 
dÕ Atlântico. _ _ _ _ ____ _ 

rn .. tf preSente- prOtOCOlo entrará eln vlgOf a 
partir do depósito, ]unto ao Diretor-GeraJ da orga
niZação das Nações Unidas para a Alimentação 
e a Agricultura dos instrumentos de aprovação, 
ratificação ou aceitação por todas as Partes Con
tratantes. A esse respeito, as disposições previstas 
na última sentença do parágrafo primeiro do_arti
go xm da Convenção lntemac;.ionaJ para a Conser· 
vação do Atum e AflllS do Atrântico aplicar-se-ão 
mutatis mutandis. A data de entrada em vigor 
será o trigésimo dia. após o depósito ,do_ último 
instrumento. 

_ Feito em Paris, 1 O de junho _de 1984. 

encaminhamento o Senador Mauro Benevi
des, tendo a Presidência se associado às ho
menagens prestadas. 

1.2.5 - Comi.lnlcação da PresJdênda 
ConvOCação de se$b.Q extraordinária a rea

lizarMse amanhã, dia 7._às 10 horas, com Or~ 
dem do Dia que desigriã. 

1.3-ENCERRAMENTO 

2-ATOS DA COMISSÃO DIRETO
RA DO SENADO FEDERAL 

N• 19 a 25, de 1988 

3- DJRErORIA GERAL DO SENADO 
FEDERAL 

-Resumo de_tenno de_ convênio_ 
......__ Extratos de contratos 

4-ATADEê:Ol'ÜSSÃO. 

-5 -\MESA DJRErORA 

6- LIDERES E VICE-LIDERES DE 
PARTIDOS 

7- COMPOSIÇÃO DE COMISSÕES 
PERMAl'IEI'ITES 
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Ata da 25\' Se$São, em 6 de junho de 1988 
2~ Sessão Legis.Iativa Ordinária, da 48~ Legislatura 

-EXTRAORDINÁRIA-

Presidência dos Srs- Humberto Lucena e Dirceu Carneiro 

ÀS 10 HORAS, ACHAM-SE PRESEIYTES OS 
SRS. SENADORES: 

Mário Maia - Aluizio Bezerra - Nabor Júnior 
- Leopoldo Peres - Carlos De'Carlí - Aureo 
Mello - Ronaldo Aragão - João Menezes - . 
Almir Gabriel - Jarbas Passarinho .:......:.. :Alexandre 
Costa- Edison Lobão -João Lobo- Chagas 
Rodrigues - Mauro Benevi_des -José Agripino 
- Marcon:des Gadelha - Humberto Lucena -
Raimundo' IJra. - MarcO- Maciel - Mansueto de 
Lavor - Guilherme Palmeira -Albano Fl'ahcó 
- Fraridsccr Rollemberg- Lourival Baptista
Jutahy Magalhães-Josê lgnádo Ferreira -Gér
son Camata - João Calmon - Jamil Haddad 
-Nelson Carneiro -Itamar Franco·-Ronan 
Trto -Fernando Henrique Cardoso- Mário Co
vas - Mauro Borges - lrapuan Costa Júnior 
-Pompeu de Sousa-Mauricio Corrêa- Meira 
Filho - Roberto Campos -Mendes Canale -
Rachid Saldanha Derzi ~Wilson Martin~-Affon
so <:amargo --:Jorge Bomhausen- Dirce~ Car
neiro- CarlÓS Chiarelli -Jos~ Fogaçã.-

O SR. PRESIDENTE (Hwnberto Lucena)~ 
A lista de presença acusa o comparecimento de 
49 Srs. Senadores. Havendo número regjmentaJ, 
declaro aberta a sessão. 

Sob a proteção de Deus iniciamos nossos tra
balhos pelo Sr. 1 ÇI-Secretárlo. 

Sobre a mesma, projetes de lei que vão ser 
lidos pelo Sr. 1 ÇI-Secretário. 

São lidos os seguintes 

PROJETO DE LEI DO SENADO 
N• 37, de 1988 

Proibe o emprego de mercúrio e seus 
compostos não-degradáveis em proces
sos de agl~:~tinação e amalgamação do 
ouro e em oub'os processos industriais 
e artesanais, que provoquem poluição 
na abnosfera, no solo, nas coleções de 
água doce e no mar tenitorlal. estabe
-lece penaBdades e dá outras provtd~n
clas-

O Congresso Nacional decreta: 
Arl 1 ~ Aca proíbldo o emprego do mercúrio 

nos processos de aglutinação e amalgamaçáo 
do ouro, bem como em outros prçcessos indus
triais e artesanais, que provoquem poluição por 
lançamento do mercórlo e seus composto não
degradáveis na atmosfera, no SolO, nas ·coleções 
de água doce e no mar territorial. 

Art 29 Constitui crime punível com as pem~Ji
dades do artigo 271 do C6àigo Penal a trans
gressão ao estabelecido nesta lei. 

Parágrafo único. Sem prejuiZo do disposto no 
caput deste artigo, sujeitam-se os transgressores 

às penalidades ptevistas no artigo 14 da Lern~ nosque36toneladasdemercúrioforam·lançados 
6.938. de 31 de agosto de 1981. " aos: rios, durante 1986, s~gundo a mesma fqnte.~ 

Art. 39 Obrigam-se os órgãos competentes Entretanto, é na s~gurlda etapa da apuração 
_ fed~l'ais, estaduais e municipais a estabelecer sis- do ouro-amalgamação - que ocorrem_ os maio-
, ~]ll.à§ :efetfyqs 4e. fjsc~1J!:~ção e para o cumpri- res danos diretos à saúde do gaiimpeiro, quando 

mento_-do_disposto nesta lei. . • , ·, . todos os presentes à "queima" inalam os vapores 
Art. 4"' O Poder Executivo regulamentará a de mercúrio. A5 partículas deste metal se acurou-

presente lei, no prazo de 120 (cento e vinte) dias, Iam rapidamente no organismo e grande parte 
a partir da data de sua publicação. entra no cérebro, causando sintomas de irritação, 

-Art 59 Esta lei entra em vigor.na data de sua ataxia, tremura dos lábios e dos_ dedos~- · 
publicação. , . ._ _. _ _ Tais sintomas nunca são ligados ao ufoO de 

Art & ·Revogam-se as dispo~ições em co_n- . mercúrio, por força da ignorância doS {Járimpei~ 
trário. ros, qu~se sempre analfabetoS, e da auSência de 

_-- JUstiffc@ção' - . . qualquer assistência médica nas áreaS de mine-
-Vem-se tomando 81armánte o vOlume de danos . ração. 

teáis e potenciais causadoS pela-disseminação A poluição das águas pelas atividades de garim-
do mercúrio iriórQ:ânico·e seus compostos ab poéapenaspartedoproblema.Pesquisarecentes 
meio ambiente e, direta ou indiretamente, à saúde têm mostrado o alto nível de poluição do rio Tietê, 
humana · em São Paulo, em decorrência_ dos rejeites inclus-

A imprensa nacional e estrangeira tem feito ra- ~ triais e esgotos urbanos nele lançados. Em algu-
zoável esforço no sentldo·de consdeil.tizar as auto- inas regiões a presença do metal nos peixes atin-
ridades e a população doS riScos que hoje todOs g~ até cinc.o~-ve~~s~o~:mdice de 0,5 micrograma 
nós corremos. Publicidade niaior teni: sido dada . aceitável para !=OnsJJmO, seg_undo a Organização 
às atividades ligadas aos garimpos de ouro onde Mundial de Saúd,.e. No que se refere àS águas 
o mercúrio elementar é usado rtas etapas de lava-. marinhas, a situação parece preocupante, apesar 
gem-docascalhoecolE!tadãspattículas(aglutina.! das poucas pesquisas efetuadas no Brasü,_mas 
ções) e na "queima" em panela da mistura our~ tendo em vista a experiência de outros países, 
mercúrio para apuração do ouro puro. sobretudo nas regiõe~ ribeirinhas a grandes con-
- Na primeira etapa, grande volume do metal centrações demográficaS e industriais. · ~ -

, ij"q~do é lançado aos_cursos d'água, com os ris- A história do mercú_rto como elemento pÕluidor 
~-de contaminação da ·cadei~ alimentar aquá:. de alto risco é relativamente recente; tendo sido 
ti c a ainda não dimensionados. Sabe-se que a utili- constatados, em 1953, no Japão, os primeiros 
zação e o consumo do __ mercúrio no Brasil não envenenamentos -cientificamente coinprovados, 
é controlada~ a_partir da importação, uma vez que decorrentes de ingestão de peixes contaminados, 
o Pais não é produtor deste metal. O próprio volu- transformando as vítimas em verdadeiros "vege-
me utilizado é desconhecido. Fonte do Departa- tais humanos" ou "mortos vivos", conforme rela-
mento Nacionçtl ele Pesquisa Mineral - DNPM tos da imprensa da época. _ _ _ 
fornece distribuição preliminar desse consumo A partir daí, outros casos _foram pesquisados 
assim discriminada. e comprovados no' Japão, com numerosas víti-

lndústriadecloro/sÕdacáustica ........... 26,6% mas: o de 1955, 6_'ª' ca_sos fatais, em_ que a empre-
lndústria elétrica --·----·----···-.. -· 22,8% sa: Cbiso Corp. ~~i cçmdenada a uma inden.iz~ção 
Indústria de tintas ............................... _ 12,2% de: 316 milhões d~ déjlares, os rejeitos dp merç~o. 
Instrumentos científicos ........ --··--· 6,5% utilizados c_omc;> _catalizadores, foram _lanç.,dos à 
Odontologia, agricultura, farmacêutica e ou- baía de Minamata, C<?ncentrando-se nos peixes, 
tros .............................. ..; .. ~;;...-.. ;_;;.;.o..-.............. 14,0% daí a denominação de "doença de Min~" 
Diversos ................................. -.----.. -· 17,9% dada ao conjunto de sintomas, Outros cas_os céle-
De acordo com a citada fonte, na rubrica "diver- bres, no Japão, incluem o ocorrido em 1971, sen-

sos" está incluído o consumo-garimpeiro, ou seja, do responsável a empresa Ashowa De_nko_,_ com 
quase 115 de um total que, em 1986, atingiu 222 13 vítimas fatais, o de 1972, com 1.0.54 vítimas 
toneladas importadas. e 76 mortos, em ·acidente nas Usin~ Peb-Oquí-

Os órgãOs gOvemainentais, a nível estadual e micas de Yokkaichi. 
federal, .apesar dé seus esforços, não têm quanti- A qualificação téCnica do mercúrio como pc-
ficada a dimensão dos danos causados à fauna luente pode assim se resumir:: _ . . 
e- flora aquática pelo derramamento de rÍlercúrio -substância altamente tóxica, de efeito curou-
nos ·garimpos. lativo; 

NoticiaS -recentes dão conta, Por exemplo, do -combina-se, fteqüentemente, no meio aquo-
fechamento, pela SEMA, do garimpo de Poconé, so, nas substâncias monometil e dimetilmercúrio, 
no Mato GroSso; tão grave era essa situação em inorgânicas e não-degradáveis, daí a grande difi
julho do ano passadq. Naquele estado, nada me- culdade de despoluição; 



1562 Terça-feira 7 

-acumulação na cadeia alimentar: fitoplânc
ton-peixe-homem; 

-ataque ao sistema nervoso humano. 
A Jegis1ação brasileira sobre a proteção ao eco

sistema tem evoluído razoavelmente. A partir da 
Lei n~' 5.197, de 3 de janeiro deJ967, que dispõe 
sobre a proteção à fauna, outros instrumentos 
legais foram criados, ora por iniciativa do Legis
lativo, ora do Executivo, destacando-se a Lei n1> 
6.938, de 31 de agosto de 1981, a qual dispõe 
sobre a Política Nacional do Melo Ambiente e 
a Lei n" 7.653, de 12 de fevereiro último, a qual 
em crime, e como tal as penalidades, algumas 
contravenções e infrações previstas na Lei n9 

5.197. . 
A par de maior interesse do poder púbUco pela 

proteção do meio ambiente, é necessário também 
muní-lo de alguns instrumentos legais de caráter 
punitivo, de modo a tomar eficaz a força da lei 
e a ação pública. Dentro deste objetivo mais am
plo é que se insere o presente projeto de lei. _ 

Sala das Sessões, 6 de junho de 1988.-Sena
dor Francisco RoUembreg. 

lEGfSIAÇÃO CITADA 

DECRETO-LEI N• 2.848, 
DE 7 DE DEZEMBRO DE 1840 

Código Penal 

························-·-·---
Art. 271. Corromper ou poluir água potável, 

de uso comwn ou particular, tomando-a impró
pria para o consumo ou nociva à saúde: 

Pena - reclusão, de dois a cinco anos. 
Parágrafo único. Se o crime é culposo: 
Pena - detenção, de dois meses a um ano. 

··········-···············-·······--········-··-~· 

LEIM•6.938,DE31 DE AGOStO DE 1981 
Dispõe sobre a Política Nadonal do 

Meio Ambiente, seus fins e mecanismos 
de fonnulação e apUcação, e dá outras 
providências. 

---""·····-·····-··· 
Art 14. Sem prejuízo das penalidades defini-

das pela legislação federal, estadual e municipal, 
o não cumprimento das medidas necessárias à 
preservação ou correção dos inconvenientes e 
danos causados pela degradação da qualidade 
ambientaJ sujeitará os ttansgressores: 
I-a multa simples ou diária, nos valores cor

respondentes, no mínimo, a 10 (dez) e, no máxi
mo, a 1.000 (mil) Obrigações -Reajustáveis do Te
souro Nacional - ORTN, agravada em casos de 
reincidência especifica, conforme c:lispuser o re
gulamento, vedada a sua cobrança pela União 
se já tiver sido aplicada pelo Estado, Distrito Fede
ral, Territórios ou pelos Municípios; 

n-a perda ou restrição de incentivos e bene
ficies fiscais concedidos pelo poder publico; 

m-a perda ou suspensão de participação em 
linhas de financiamento em estabelecimentos ofi
ciais de crédito; 

IV -a suspensão de sua atividade. 
§ 19 Sem obstar a aplicação das penaJidades 

previstas neste artigo, é o poluidor obrigado, inde
pendentemente da existência de culpa, a indenizar 
ou reparar os danos causados ao meio ambiente 
e a terceiros, afetados por sua atividade. O Minis
tério Público da União e dos ~dos terá legitimi-
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dade para propor ação de responsabilidad-e civil 
·e-criminal, por dânos calisãdos ao meio ambiente. 

§ 29 No caso ·de omissão da autoridade esta
dual_ou municipal, 'caberá ao Secretário do Meio 
Ambiente a aplicàção da~ penalidades pecuniá-
rias previstas neste _artigo. · 

§ 39 Nos casOs previstos nos incisos O e UI 
deste artigo, o ato declaratório da perda, restrição 
ou susp~~o será atribuição da autoridade admi
Oistrativa ou financeira que concedeu os benefí
cios, incentiVos ou-financiamentos, cumprindo re~ 
solução do Conáma -

§ 49 Nos casos de· poluição provo·cada pelo 
derramamento ou lançamento de detritos ou óleo 
em águas brasileiras, .por embarcações e tE;rmi
Oais maritimos c>u- fluV:iàis, prevalecerá o disposto 
na Lei 09 5.357' de 17 de novembro de 1967. ..................................... ~........... ·-======= .. :.: ............... : ....................... --·····-· 

· ·PROJETO DE LEI DO SENADO 
N• 38, de.1988 

Dispõe sobre obrigações de proprie
tários de Imóveis não edificados no Dfs. 

-bito Federal, nas condições que espe
dflca. 

- ' O CoogfeSso Nacional decreta: . 
____, - Art. -1 9 Os proprietários de imóveis não edifi
cados, em área urbanizada, no Distrito Federal, 
sáo ·obrigados a mantê-los. limpos, cer_f:'adot> _e 
a construírem calçadas entre os limites do terreno 
-~_osdar~a.-- .- _____ _ 

Parágrafo ónico. O Gçivemo do Oistrito_ Fed~ 
.,tf2), _pelo órgão rompe_tent~. verifiqmdo_ que ~s 
.'obrigações estabelePç:IÇ>s, ne:s\e,artigo nâp,for~m 
·cl:unpridas, executará os serviços cobrando seus 
custos dos proprietários dos imóveis. 

Art. 2" Esta Jei entrará em vigor na data de 
sua publicação. 

Art. 39 Revogam-se as disposições em con
trário. 

-jUsilftCação 

A medida visa a evitar que áreas urbanizadas 
da Capital Federal, onde se concetrarn residên
ciãs, comércio, indústria, serviços, apresentem 
terrenos baldios, verdadeiros _depósitos de lixo, 
ninhos de pragas e animais perigosos (ratos. co
bras, escorpiões, etc.), comprometendo o sanea
mento, a segurança_!_ a habitabilidade, a própria 
urbanização dos bairros. Além disso, o abandono 
9esses terrenos enseja a abertura de passagens 
irregulares, o aparecimento das famigeradas "in
vasões", servindo, ainda, de esconderijo para de
~cupados e marginais. Não é justo que proprie
tários de imóveis ec:lificados tenham anulados os 
s_eus direitos e obrigações de cidadãos e contri
buintes, pela irresponsabilidade de outros que in
sistem apenas em ter, sem deveres com a comu
nidade. Aqueles proprietários estão sendo pena1i
zã.â0s pela incúria desses especuladores, pois, pa
ra manter a habitabilidade em muitas ruas, são 
obrigados ã custear, com recursos próprios, a 
limpeza de terrenos alheios, zelar pelo património 
de terceiros. A vigência da lei contribuirá para 
o saneamento e a estética de Brasília, "Património 
Cultural da Humanidade", e das cidades--satéütes, 
bem como para resguardar a individuaJidade do 

Distrito Federal. Outras cidades brasileiras já ado
.t::Jram este_ regime, que, apenas, reflete o nível 
de civilidade, consciência e responsabilidade So
cial dos membros de uma comunidade. 

Sala das SeSsões, õ de junho de 1988.-Sena
dor Nelson Carneiro. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena} -
Os projetes lidos vão à publicação. 

A Presidência recebeu a Mensagem n9 -123, de 
~ ~8_8 (n9 213/88; ·na orig'em}, pela-qüâfO Senhor 
PreSiderite · dã República comunica sua ausência 
do País, entre os dias 5 e -9- de junho, para parti
ç:ip;;u-. em Nova Iorque, Estados _Unidos da Amé
riCa, da ID seSsãó Especiâ.l sobre Desarmamento, 
da Assembléia Geral da OrganizaçãO das Nações 
Unidas, consoante autorizaç4o concedida pelo 
Congresso Nacional através do Decreto Legis-
lé;1.tivo n9 5, de_l8 de março de 1 98.8. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -
A Presidência recebeu as Mensa~ens no:-s 124 e 
125, de 1988 (n• 216 e 217/88, na origem), de 
3 d() corrente, pelas quais ·o Senhor Presidente 
"dà RéPública, nos termos do· art. '42, item vr. da 
t:OOstihiiçãO, e de acdrdo com o art._29 da Re!;idu
ção n9 93n6; ao Senado Federal, solicita autori
zação para que a Prefeitura Municipal de São Pau
lo (SP) possa ·contratar operações de créditos para 
os fins que especifica. 

. NostennosdaResoluçãon9 l, de 1987,aPfesi
dência designará, oportunamente, o Relator das 
matérias. , 

O SR. ~IDENTE (Humberto Lucena)
a Presid~nc!a. compnica ?O Pl~Q~río _que, nos ter· 

. mps çlo artigo 4~; _ln fine, do Regimento Interno, 
deferiu_ requerimento dq Senador Leite_ Chaves 
no qual Sua Excelência solicitava autorização dO 
Senado Federa] para comparecer, como obser
vador parlamentar, à 75• Conferência Jntemacio
naJ do Trabalho, em Genebra -Surça, no periodo 
de 2 a 20 do corrente mês. 

É o seguinte o requeriinento deferido 

. REQOERJMENTO 
. N• 52, DE 1988 

Sr. Presidente: 
Tendo sido convidado a participar da DeJega

Çiio do Brasil à 75• Conferência IntemacionaJ do 
Trabalho, a realizar-se rio período de 2 a 20 do 
corrente mês. em Genebra - SUíça, solicito me 
seja concedlda autorização para desempenhares
sa missão, nos termos dos arts. 44 do Regimento 
Interno e 36, § 2~. Qa t:OnstilUiÇãO:- - ----

Esclareço que deverei estai ausente Cfo País 
durante cerca de 20 (vinte) dias. 

Sala das Sessões, 2 de junho de 1988.-Leite 
Chaves. 

O SR. PRESIDENTE (Hwnberto Lucena) -
Sobre a rriésa, comunicações que ·vãO ser lidas 
pelo Sr. 19-Secretário. 

São lidas as seguintes 

Brasília, 2 de junho de 1988 

Senhor Presidente: 
Valho·me do presente para comunicar a V. _Exl' 

que, me ausentarei do País, em missão oficial, 
como Observador Parlamentar à 75• Coriferência 
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Internacional do Trabalho que se rea1iz,a@ em Ge
nebra -suíça, a· partir de hoje até o dia 20 elo 
corrente mês. _ __ . __ _ _ 

Sendo o que me apresenta, renovo a V. Ex" 
minhas expressões de elevada consideração_ e 
respeito. -Leite Chaves. 

Em 1'~' de junho de 1988 
Senhor Presidente: 
Tenho _a_ honra de comunicar a Vossa Exce-

lência, de acordo com o disposto no art43, alínea 
"a", do Regimento Interno, que me ausentarei 
dos trabalhos da Casa a partir do dia 3 de_ junho 
de 1988, para breve viagem ao estrangeiro. 

Atencíosas _saudações. - Divaldo Suruagy. 

Oficio N• SS/040/88 
Brasília, 2 de junho de 1988 

Senhor Presidente: 
Tenho a honra de comunicar a Vossa Exce

lência, na forma do art. 36, § 29, da Constitiliçao 
da República, e do arl 44 do Regimento Interno, 
que me ausentarei do País. a partir do dia 4 de 
junho corrente~ para, a convite da Embaixada do 
Canadá no Brasil, manter contatos com o empre
sariado do setor turístiCo daquele país, com vistas 
a estreitar o relacionamento bilateral no que tange 
ao referido setor. 

Nesta oportunidade, reitero a Vossa Excelênc:::ia 
protestos da mais elevada e~a e_ 9e_stinta consi~ 
deração. -Odaclr Soares. Segundo-SecretáriÕ. 

Brasllia, 2 de junho de 1988 
Senhor Presidente: 
Tenho a honra cte c:omunicar a Vos~ EXC:::e

lência, de ac:ordo-com o·dlsposto no art. 43, alínea 
"a", do RegimentO Inte.inõ do Senado Federal, 
que me ausentarei dos trabalhos desta Casa, no 
periodo de _5 a 9 do corrent_e, para breve viagem 
aos Estados Unidos, em a.tendir:nento ao convite 
do Excelentissino Senhor.President_eJosê Samey, 
como integrante de sua Coniitivã. --

Sem outro motivo, aproveito o ensejo para reite
rar a Vossa Excelência os prOtestOs de estima 
e alta consideração. _ -. 

Atenciosamente. -Álvaro Pa~ec_o. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -
As comunic:ações lidas vão.à publicação. 

Sobre a mesa, requerimento cuja leitura· .será 
feita pelo Sr. 19-Secretárlo. 

É lido o seguinte _ 

REQ(JERIMENTO 
N• 53, DE 1988 

Senhor Presidente, 
Requeremos, na forma regimental,-ãs- seguintes 

homenagens pelo falecimento do Senador Virgílio 
Távora: 

a) inserção, em ata, de um voto de profundo 
pesar; 

b) apresentação de condolências à familia e 
ao Estado do Ceará; 

c) apresentação de condolências ao Partido 
Democrátl.c:::o Social; · 

d seja observado um minuto de SJ1ênclo em 
sua memória; 

e) levantamento da sessão._ 
Sala das Sessões, 6 de junho de 1988.-Hum

berto Lucena- Mauro Benevides- Chagas_ Ro
drigues-Dirceu Carneiro- Fernando Henrique 
Cardoso - Saldanha Der.zi - Nelson Carneiro 
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-::- Nabor Júnior -JoãQ Menezes- Wilson Mar
tins ~ _ _frantisco Rollerpberg- João_Lobo
_M~ira. Filho - Jamil Hadc!ªd - Ronan Tito -
Marco Maciel - Lourival 6aptisf? ~ Leopofi::lo 
Pe_res- Pompeu de Sousa- Mário Maia- Jôs_é 
~ripino-Aureo MeJio ....:....Aimir Gabriei-Jarbas 
P~rinho - Marcondes Gãdelha. 

-o SR. PRESIDENTE (Humberto Lu<ena) -
-Este Requerimento depende de votação, em cujo 
encaminhamento poderão fazer uso da palavra 
os Srs. Senadores que o desejarem. 

Con_C_e_do _él_ pãlavra ao nobre Senador Mauro 
Benevides. 

-- O SR. MA(JRO BENEVIDES (PMDB- CE. 
Para encaminh_al' a ·votaçãO:.)-- Sr. Presidente, 
Srs. Senadores: -

AO ·suspender os trabalhos da presente Sessão, 
presta o :sertadq _ Federal_a -~a primeira home
naQenl··pósiuma "a um "de- seus mais eminerltes 
integrantes, o Senador Vtrgl1io de Morais Fernan
des Távora, figura exponen<:ial da vida pública 
brasileira, com assinalados serviços prestados ao 
Ceará~·ao Nordeste e ao Pãí~. 

Na última sexta-feira, quando ainda reunidâ ã 
Asserilbléia Nacional Constituinte, chegava· aBra
süia a iilfaUsta -ricifid8 do desaparecimento do Se
'nãdór-Vir_Qílio TávOra, ~jo estado de saúde se 
agravara desde o inicio-da sema.na, deixand~nos, 
a rióS: Seus colé9as;-profundamente ConsternadoS 
-diante de um desenlace inevitável, que repr~_s_en
'tãna. perda irreparável para a Nação, a que S. 
Ex' sérvira de maneira devotada por quase 40 
anos. - -

Deputado Federal, Governador do nosso Esta
do por duas vezes. Ministro de Viação e Obras 
Públicas, Senador _em dois_ mandatos, o extinto 
inlpusei-a-se à administração- e ao respeito dos 
vários segmentos da sociedade brasileira, revelan
do-se em _ _todas aS opOrtunidades um estudioso 
dos nossos problemas, ao equacionamento dos 
quais s_e _dedicava de modo desvelad~_ e perma-
n:erlfé. - ---=- - -

· Adversário que s_empre fomos, desde o inÍcio 
de minha modesta carreira política, dele recebia 
inequívocas demonstrações de ~preço, unindo-se 
em todas as ocasiéE::s, sobretudo _quandO estavam 
einjogo Os legltimos interesses do povo cearense_. 

No seu primeiro governo, iniciado a 15 de mar
ço de_ 1963~ -cotn o---patrocírllo da aliança UDN/ 
PSD, exercia a presidência da Assembléia Legis
lativa, funcionando os dois Poderes harmoniosa
mente, numa linha de indepedência preconizada 
pelo próprio texto com~titucional. _ __ __ 
_ _Toda.§ as suas iniçiativas, voltadas para o des_en
volvimenfo do Estado contavam com ampla -sUs
ten~ção_político-parlamentar, que as viabilizava 
tranqüilamente, facilitando a ingente tarefa de ad
n:iinistrar uma Unidade Federativa carente de re-
cursos próprios. _ _ __ 

_Ern 1975, ao chegar a ~ Casa para cumprir 
·meu primeiro mand<J.to, já_ o encontrei aqui pontifi
~n_do como figura estelar, tão grande asua ded_i~ 
cação às causas vinculdas às maiores aspirações 
do _Brasil, nos campos político, econômico _ _e_so-
dal. --

Quando ascendi. em 1985, ao vetusto Instituto 
do Ce_ár_á, tradicional entidade a que ele já pertên~ 
da, contei com o estimulo_ gratificante de S. _Ex' 
tornando-nos companheiros no plenário de i[ua-

- renta Sódos vitalícios, comprometidos todos com 

as pesquisas antropológicas, históricas e sado-
lógicas. · 
- AD iniciar-se a presente Legislatura, novamente 
cumprindo delegação dos meus coestaduanos, 
aqui o_ enc_ontrei com_ o brilho e o çJ_in,amisni.o 
Cle sempre, instando-me a ajudá-lo no afã a que 
se entregava de_defender tudo quanto significasse 
justo anseio .doS )lo.ssoS ®nterrâneos. 

Na elaboração da futl.lra Çarta Magna, a atuaçãÕ 
do Senador Vtrgmo Távora foi m8icante, ora com~ 
pondo o Grupo dos 32, orã cOmO Relator Adjunto 
da ComisSãO de Sísteinati~ção, o que o compelia 
a desdobrar-se em compromissos exaustivOs, de 
que resultaram propostas consensuais, transfor
madas em dispositivosjá i_ns_etl_os nos vários Títu-
los do projeto até aqui votado. _ _ 

Ao visitá-lo em São Paulo, quando convalescia 
na Hotel Metropolitan, de_S. EX- Quvi uma longa 
retrospectiva de Sluul realizações fta vida pública, 
como- se pretendesse c:olocar-me a. par daquilo 
que positivamente fizera em prol de nossa gente. 

O seu_sepultariiénio, em Fortale~. com apre
sença de milhares de peSsoas e dos Colegas Se
nadores Jarbas Passarinho, João Calmon, Od Sa
bóia de CarvalhO,_ MarcO Maciel e eu, tranSfor~ 
mou-se numa consagração ao.seu labor fecundo, 
à -dignidade que éncamara, ao pOsicionamento 
retilíneo (JUe nunca de_ixou de adotar. 

l:foJ!lenageando-o agora, como o faz, o senàdo 
Federal, no requerimento encabeçado por V. ~. 
nobre Senador Humberto Lucena, Pra11teia a per
da de um dos ~eus inembros mais ilustres;--com 
um invejável curriculum, que o transforma em 
exemplo para a atual geração e para as porvin-
douras. - - . __ _ . 

ESta CaSa, Srs. _ Sei!_adores, jamais deixará de 
rev:erenciar a memória imperecivel de Vtrgl1io Tá
vora. 

O Sr. Marco Maclel- Senador Mauro Bene
vides. V. Ex- rrie ·concede um ?J,parte? 

O SR. _MAURQ BENeytDES - Pois_ não, 
rl.obre Senador_Mm:co~_Maciel~ -- ~~ ~~~ --~ 

O Sr. Marco Madel-Senador Mauro Bene
vides, tive a oportunidade, como lembrou V. Ex!', 
de estar presente ao_ sepultamento do Senador 

_Virgílio TávOra, no Ceará. Lá, pude testemunhar, 
o que para mim e para todos riós já era notório, 
o elevado __ conceito_ de que S. Ex' desfrutava em 
sua terra, com· sua gente e com o seu povo. Mas, 
ao tnbutarmos.es@ homenagem póstuma ao Se
na9or Virgílio Távor~. deveinos cofifessar que, 
com a morte 4e Vtrgílio Távora, não perdeu ape
nas o Ceará, Estado que V. Ex' cOm muito_ brilho 
-representa nesta Câmara Alta, mas perdeu- faço 
queStão de frisar-_ o _Nordeste e_ também. o País. 
O Nordeste porque, como era do conhecimerlto 
q~ toP,os, o Senador Virgi]io Távora,-se bem que 
tivesse uma visão muito ecumênica dos -fenôme
nos políticos, económicos e SociiiiS, s.:~~iião 
se tinha desprendido da sua raiz_ telúdca. S. EX' 
conseguiu conciliar_ algo que não é fácil, que era, 
-sem prejuízo dá visão globalizante que tinha dos 
fenômenos do País e da nossa Nação a. de ter 
sempre--presente as grandes questões reQionais 
IJ.Ordestinas. O Senador Virgílio Távora, aqui nesta 
Casa, ou onde S. Ext estivesse, era um grande 
de_(e:nsor das questões do Nordeste. Er~ uma voz 
presente-em todos os fóruns, defendendo -ª re
gião, preconizando a correção das disparidades 
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interespaciais e lutando para que, naturalmente, da Superinl:endênd_a do DeSenvolvimentO do Nor-
pudéssemos construir uma Nação menos desi- deste (SUOENE), paia a defésa intransigente da-
gual, marcada por uma política de desenvolvi- quilo que, a seu juízo, representava a aspiração 
mento mais homogénea, mais integrada. Por ou- maior do chamado Polígno das Secas. ReCordo 
tro lado, caro Senador Mauro Benevides, também que, na votaçãO do atUaJ_-Projeto da nova carta, 
não quero deixar de. salientar, neste meu aparte, o Senador Vrrgílio TávOra buscava- e o fez no 
o fato de o Senador Virgí1io Távt>rã ser um político Capítulo do Sistemá'fributário com êxito invuJgar 
de notável espúito público e em todos os momen- _...,---a consignação de recursos que pennitissem 
tos de sua carreira S. Ex!' deixou bem fuildo essa a aceleração do desenvolvimento daquela faxa 
marca. Além disso, tinha uma capacidade de tra- geográfica do País. E tudo isso com extrema habi-
balho invulgar: S. Ex' estava presente em todos !idade, sem dar nenhuma conotação separatista 
os momentos mais decisivos de nossa nadona- ~quele movimemto que fOi empreendido com 
!idade, discutia os mais variados assuntos com apoio também do Norte e do Centro-Oeste. Ele 
pertinência e sabedoria. Sei que sua ausê_ncia nos çonvivia com .os noSsoS írmãos, com os parla-
fará muita falta, mas não podemos deixar de dizer mentares das outras regiões do País, com- aqUele 
que S. Ex' nos deixa a força do seu exemplo seU jeito especia1 de captar simpatias e, canse-
e, neste caso, o exemplo é muito importante por- qüentemente, assegurar o êxito para todas as ini-
que nos servirá de guia para elucidar as grandes ci~vas. 
questões nacionais com as quais convivemos -
neste instante. S. ~. de alguma forina, pode nos 
oferecer de sua rica vida pública, muitas lições 
a esta Casa a às instituiÇões brasileiras. Neste 
instante, sem querer me alongar neste aparte, ex~ 
pressa, como V. Ex• já-o fez, os nossos senti
mentos à sua família, a D. LúJ.Za, que era a compa
nheira de todas as horas, que tem, COfl\O _ele tinha, 
uma enorme sensibilidade política e uma capaci
dade muito grande de exercitar uma grande ação 
social. Estenho, também, os nossos sentimentos 
aos seusft1hos,de modo especial ao nosso colega 
de representação popular, Deputado Carlos V~rgí
lio. Tendo certeza de que está habilitado a conti
nuar o trabalho que seu pai desenvoMa. Ele her
dou muitas das qualidades de seu pai. Hauriu, 
na convivência familiar, também certamente mui
tos ensinamentos. Com o seu desaparecimento, 
ele nos deixa -além de herdeiro político_de san
gue, que é o seu ft1ho, muitos outros herdeiros 
políticos, posto que solidários com suas idéias 
na certeza que temos de que será pelo caminho 
que S. Ex' bilhou que vamos cOntribuir para ter
mos uma classe política cada vez mais consciente 
dos desafios com os quais nos defrontamos, cada 
vez mais habilitada a bem gerir os destinos do 
País. Meus cumprimentos a V. Ex' pelas palavras 
tão oportunas e completas que pronuncia sobre 
o Senador Virgílio Távora. Seu depoimento certa~ 
mente é uma página que vai ficar nos Anais desta 
Casa do Congresso Nacional como um depoi
mento, não apenas acerca da vida do ddadão 
Virgílio Távora, tnas também acerca de um polí
tico que soube efetivamente Cumprir a sua missão 
na mais correta acepção do termo. 

V. E:Xf, que esteve ao meu lado nilquele mo
mento _de dor, de consternação e_ de sofrimento, 
ein Fortaleza, quandq milhares de pessoas desfi
lavam diante do_ ataúde de Virgílio Távora, pôde 
-levando até ali certamente a solidariedade, tam
bém, do povo pernambucano - constatar, pôde 
ver, pôde assistir à consagração à memória de 
WÍ'l homem público que tudo procutou fazer para 
cumprir, com a maior dignidade, q_mandato de 
representante do povo cearense nesta Casa, à 
frerite do -Governo, na Câmara--dos Deputados, 
enftm, em todos os postos em que procurou ena.. 
brecer e dignificar a condição de representante 
do Ceaiá. -

Q Sr. Femand_o Henrique Cardoso- Per
mite V. Ex' üm aparte? 

O SR- MAORO BENEVIDES - Concedo 
O .aparte ao meu üder, Senador Fernando Henri
que Cardoso, que se vinculou, por laços de tanta 
amizade, ao nosso saudoso colega Senador Virgí-
lio Távora. - "----

O Sr. Fernando Henrique Cardoso -Sena
dor MatHO Benevides, V. Ex' hoje traz a voz do 
.amigo e a voz do Representante do Ceará, esta 
homenagem póstuma que prestamos ao Senador 
Virgílio Távora. Diria, também, não só como üder 
do PMDB, que Virgílio ultrapassava os limites dos 
Partidos. Qualquer um de nós pode falar com 
absoluta firrileza e ti-c:inqüilidade em nome de seu 
Partido, que saberá que está expressando, tam
bém, o sentimento de todos os demais Partidos. 
Por isto, mais do que como Uder do PMDB, falo 
como amigo de Virgílio Távora. Assim que che-

O SR. MAORO BENEVIDES- Mu~o grato 
a V. Ex'~-nobre Senador MarCo Maciel, pelo enalte
cimento que faz. justo e merecido, ... _ 

- guei ao Senado, a primeira personalidade, daque
las que eu via de longe como sendo do GovernO 
_~e eu- de oposição cerrada, anos a fio -, a 

O Sr. Joáo Lobo- Permite V. Ex' um aparte? 

O SR- MAORO BENEVIDES - ... da fJgUra 
exemplar do Senador Virg11Io Távora que, durante 
toda sua trajetória de quase quarenta anos na 
vida pública brasileira, se impôs à nossa admira
ção como homem extremamente dedicado ao 
interesse nacional. V. f:x!', nobre Senador Marco 
f'llaciel, fez um enfoque particularíssimo no seu 
aparte a este modesto discurso de encaminha· 
menta na manhã de hoje, quando pôs em evidên· 
cia a utilização de todos os foros por Virgílio Táva.. 
ra, quer o do Senado, quer o do Congresso, quer 

. o da Assembléia Nacional COnstituinte, quer o .. 

primeira personalidade com quem tive a possibi
lidade de um diálogo foi com o Senador VU"gfiio 
Távora. Há razões para isto. Desde menino eu 
me acostumei, nos dias 5 deju1ho, visitar o túmu1o 
do_s homens das Revoluções de 1922 e 1924. 
Eu acámpafihava o meu pai, e via de perto, muitas 
vezes, o Marechal Juarez Távora pranteando 
aqueles que haviam lutado pela Revolução dos 
Tenentes. E o meu avô, que era Marechal, foi 
o único General - fora o ex-Presidente Hermes 
da FonSeCa- que apoiou a- Revolução de 1922. 
Port.anto, eles prestavam, também,- essa home
nagem lá, no Rio, no túmulo do meu avô e no 
de outros revolucionários. Eu vi8 de perto ó Mare-

chalJuarez Távora, por quem eu tinha certo temor 
reverencial. A família Távora, portanto, fne vem 
de __ m~mtória muito ailtiga da infância, como ha.. 
mens públicos._ No entanto, eu não havia, jamais, 
tido a oportunidade de cruzar com o- Senador 
Vi~gílio Távórã. Foi aqui, no Senado, -que tive essa 
OpOrtunidade ·e de pronto percebi no Senador 
Virg1lio Távora- apesar de todos os preconceitos 
de um oposicionista ferrenho como- fomos -, 
percebi imediatamente em S. Ex' o toque de gran~ 
deza. O Senador Virgllio Távora, naquele momen~ 
to no- Góvefilo do General Figueiredo - e S. 
EX era o Vice-Líder do Governo, encarregado da 
defesa da po~tica económica, portanto, da politica 
do Ministro Delfim Netto -, o $enador Vrrgílio 
Távora_ nune{1 deixOu de ter o pensamento volta· 
do, efetivamente, para a causa públicac Tantas 
ve~es di_scutimos. Recordo-me da discussão tra
vada durante _semanas- a respeito da chamada 
Emenda FigUeiredo- e vejanlOS Corno é irônica 
a História-, que seria recusada pelo PMDB, por
que facultava elelções diretas-somente em 1988, 
e as queríamos antes. Naquele momento, o Sena
dor Virgílio Távora discutiu Conosco a reforma 
tributária, uma mini-reforma tributária; e já aJí se 
via o que V. Ex~ acaba de marcar: ao mesmo 
tempo em que o Senador Virgílio Távora se prea.. 
cupava com o Norte e o Nordeste, S. Ex' também 
era um homem do Brasil. E nos entendemOs. 
É bem _verdade que também com o Senador José 
Lins. Se tivésseriios aPioVãdo a- Emenda Figuei
redo, já teríamos antecipado, de a1guns anos, algo 
da reforma tributária. As reivindicações do Nor
deste tiveram, naquele momento, o meu apoio, 
sendo eu--um opOsicionista, porque o espirita da
qidló-QUe fof proposto tinha em mira a transfor
mação do Brasil. E foi o Senador VirQI1iO Távora 
o homem que fez todas as negociações, com 
o então Uder Nelson Marchezan, com o Ministro 
Delfim Netto e com o Uder no Senado, Senador 
Aloysio J:haves, me lembra bem o Senador Nel
son Carneiro. De lá para cá minha admiração 
por Virgílio Távora s6 fez crescer. Oltimamente, 
nos trabalhos da Constituinte, desde o Regimento 
Interno, do qual tive a honra de ser o Relator, 
o número de vezes que me reuni com o S~dor 
Vrrgflio TávOra; ·aqui em horas tardias, em seu 
Gabinete, no meu Gabinete, no Prodasen, em sua 
casa, em sua chácara, por toda parte, é fncontável. 
E sempre com o mesmo propósito da parte do 
Senador Vrrgílio Távora, ou seja, a bUsca de uma 
solução que não fosse a mera conciliação pela 
conciliação, e sim um passo que permitisse o. 
avanço. Nunca senti no Senador VIrgílio Távora 

, o mais leve resqufcio de uma proposição sectária 
para o- seu Partido ou para o seu Estado. SemPre 
o vi lutando pelo seu Partido, por suas idéias e 
pelo seu Estado, mas o vi dentro do molde, que 
eTa o molde de Brasil e que era o molde de alguém 
que acreditava que o tempo havia chegado para 
as reformas do Brasil. A perda do Senado~ Virgílio 
Távora, para o Céará e, como lembrou o Senador 
Marco Madel, para o Brasil, é imensa. Ainda agora, 
em matéria de suma relevância, relativa à ordem 
económica, recordo-me que o pivô de toda aquela 

· discussão sobre empresa nacional foi o Senador 
Virgilio Távo_ra. Quem-formulou a possibilidade· 
de Uina alternativa aceitável pelos vários grupos 
foi o Senador Virgílio Távora Há poucos meses, 
durante a discussão da Lei de Informática, de 
novo, não fosse o espirita do Senador Vtrgílio Tá~ 
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vara :_ e a justiça me faz mencionar tãmbém 
o Senador f'i~lson y./eçlekin, que teve desempe
nho esplêndido na negociação_d~ Lei-:- dificil
mente este Senado a teria aprovado, até com 
o voto do Senador Roberto Catnpos, que, _em 
princípio, era contrário a algumas propostas. Não 
fosse a ação de Yirgnio Távora, dificilmente tería
mos tido a possibilidade de dar um passo adiante 
nessa Lei de Jrúormática, porque todos sabiamos 
em S. EX' um patriota, mas também um homem 
do seu tempo, um homem que conciliava, cQm 
seu espírito de engenheiro, a possibilidade de um 
avanço com a necessidade de~um e:mbasarrtel)to 
político. Esse foi o. Companheiro que perdemos. 
Sabe V. Ex", porque V. _Ex. fez a gentileza de trans
mitir ao pov_o do Ce~á uma. carta sentida que 
escrevi de homenagem a Virgílio Távora, o quanto 
eu o tinha e o tenho nq coração. ~erdemos aqui 
um Senador. Muitos de _nós, como eu, além do 
Senador, perdemos um amigo. PeçO a V.-~ me 
permita registrar no seu di_scurso esta manifes
tação muito pessoal, e a este_nda, comq fez o 
Senador Março Ma~iel,_ª- familJa, do_ Senador: VIrgí
lio Távora, transmitindo os nossos rn_Ç3is :Sinceros 
votos de pesar. Tenho certeza de que por muito 
tempo, Sr. Presidente, Srs. Senadore~, I1este Se
nado _o ensinamento de Yrrgíl~o Távora estará pre
sente, para que possamos continuar lutan-do por 
nossas idéias, pelos nossos Partidos, pela nossa 
região, mas sem perder nunca de vista o fato 
de que, mais do que tudo, conta _o povo e conta 
o Brasil, como acreditava Virgílio Távora. 

O SR- MAURO BEriEVIDES - Re<:olho o 
depoimento de V.&., nobre L1der Fernando Hen
rique Cardoso, com profunda emoção, quando 
V. ~faz tantas referências à atuação parlamentar 
de Virgílio Távora, bOlhante, dinâmica, voltada 
predpuamente para o intereSSe nactonal. 

Lembro-me que V. Ex' fez de mim, o mais mo
desto dos seus Vice-Uderes, o portador_ de uma 
mensagem, que foi lida pOr mim mesmo naque1a 
noite de 16 de abril deste ano, num dos salões 
do Imperial Othon Palace, em Fortaleza. V. Ex', 
que <:ertamente já identificava Como c.Ombalida 
a saúde do nosso companheiro, em cincó ou 
seis frases, tributou ao nosso homenageado preito 
de reconhecimento aos seus méritos incontáveis, 
conduzindo-o quase às lágrimas, diante de-cente
nas de convidados que o viram abraçar-me, _calo
rosamente, ao término da br~e leitura que pr~e
di, exclamando, com a voz embargada: "O F_!ii
nando Henrique extrapolou as medidas da amiza
de, da estima, do companheirismo". 

O Sr. João Menezes- Permita-me um apar
te, nobre Senador? 

O SR- MAURO BENEVIDES - Concedo 
o aparte ao nobre Uder João Menezes. 

O Sr. João Menezes - Eminente Senador 
Mauro BenevÚies, ninguém melhor do que V. Ex' 
para usar da palavra neste momento. E a home
nagem que se presta a Virgilio Távora pode-se 
dizer é uma homenagem da unanimidade do Se
nado. Tenho a impressão de que é unânime, pois 
todos os SenadQres aqui reverenciaram a sua me
mória. E o fato é interesSartt:e, ·porque geraJmente 
depois que a pessoa morre todo mundo a elogia; 
mas uns não dizem nada, e é uma espécie de 
desaprovação. Mas do Vtrgílio Távora, não. É uma 
coisa espontânea que todo mundo, rea1mente, 
tira de dentro da a1ma, de déntro do coração, 
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-prestando homenagem ao companheiro, porque 
Vírgilio Távora: naqUele jéitão aSsim meio seco 
refletia <:l bravura do- homem do Nordeste,_ e a 
sinCeridade, também, do homem do Nordeste. 
E no- plenâriõ deste _Senado S. Ex" vai fazer Urna 
fa1ta imensa porque todas as suas intervenç.ões 
eram fundamentadas, sérias, marcadas por wn 
exame profundo da ecorlomia, das finançaS do 
País, mas ao mesmO tempo era jocoso. Ele ~m
pre tinha um aparte, dava um aparte, dizia i.una 
palavra que ia mexer diretarriente com o cidadão 
-que estava falando, 01:1 com quem estava fazerido 
um outro discurso. O ·seu tdmentário, quartdo 
queria, era ferino. -Mas tudó isso dentrO do melhor 
ambiente da camaradagem, dentro ·d_a amizade; 
_s~ _referia ~mpre ao Presidente do seu Partido, 
Senador Jarbas Passarinho, usando o termo: "Es
tá aqui o meu Chefe"- S. El<' nunca deixava 
de se referir ao chefe de seu Partido para demons
trar sua humildade. Foi uma coisa que eu marquei 
e verifiquei, anotei, porque sempre que S. Ex' usa~ 
_ va a palavra ou estava fazendç> um discurso, usava 
o termo: "Com licença do meu_ chefe", "de acor.do 
COJ.Tl _ _meu chefe, JarbaS PãSSarinho". Isto não re
pre-sentava subserviên_cia. mas, amizade. Esse é 

_ UrlJ ~en_tir;nento _hoje difícil, porque a mentalidade 
__ gilé--:-Se criã~ a~cle: que_~a.da_um tern a ~ua lidçrf!n
ça, cada um é seu chefe. E S. Ex' inahtinha_esse 
principio, essa idéia, e tinha, como disse o .eini
trente SenadOi--Màfeo Maciel;" o sentido ecwpê-
nico.- Realmente, S. Ex" travess_ou as fases mais 
tas nã P"Oiítica enfretando as idéias mais compli
cadas, heterogêneas, inas S. EJr lidava, em todas 
as horas, com 95 homens mais difícieis. seus ad~ 
versáríos políticos ou não: mãs tinha trânsito atê 
OOin Carlos Lacerda que era aquele homem difícil 
e complicado. E com todo$ os outros chefes polí
ticos S: Ex" cãminhava bem. Agora, por que se 
·explica isso? Primeiro, pela sua humildade; segun

--do, pela sua capacidade intelectual e conhed
mento profundo dos assuntos a que se dedicava. 
Tercéiro; porque era um homem que tinha wna 
taracterístlca. Em primeiro lugar, o seu Ceará, 
porqUe, ·coruo bom cearense, tinha muito esse 
espfrito - um respeito muito arraigado ao povo 
-do Ceará- e o tinha muito acentuado. Os assun-
-tos c.iue diziam respeito ao Nordeste estava sem-
pre à frente. E quanto aos assuntos nacion!rls 

--era uma espêc:ie de fiscal, sempre de plantão, 
-semPre a procUrar .os dãdbS que saíam nos jor-
nais. as notas, fazendo-o seu exame crítico, sobre
tudo na pane financeira, com aquela voz maCia, 
pa-u-sada, devagar, com aquela caracteristica pró
pria. Dizia tudo que queria e não adiantava inter
rompê-lo porque parava e continuava naquela 
maneira cearense de falar, dizendo tudo o que 
lhe vinha do coração. Portanto, neste momento, 
guero deixar - ~ meu pai era um homem tam

-bém lá de São Benedito do Ceará, Senador ÁlVaro 
Adolpho da ?ilveira- aqui exPresso o nieU pesar 
pelO fa1eciiriento do Senador-Vrrgilio Távora, não 
só como uro hom~m público, que exerceu O Mi
ni_.stério com o -maior critério e aquj, no Senado. 
é imensa a suã laCuna no rol dos homens-públi
-cos~ NãQ é uma palavra formal, porque o que 
se_diz em relação ao Senador Vírgilio Távora é 
a rea1tdade: não existe nenhuma homenagem for
nialistica, ma-s·uma homenagem real. E a V. Ext, 
que é o grande Líder I~ do Ceará, re<:eba e permita 
que eu inclua em seu pronunCiamento eStaS pala~ 
vras que saem do fundo de meu coração. 

O SR. MAtiRO BENEVIDES - Expresso 
a V. EX, nobre üder João Menezes, meu agradeci
mento pela inteNenção, que teve o mérito de foça
lizar o. SeOador Virgilio Távora também por aquele 
aspecto de pessoa humana, de convivênc_ia fáa1, 
fraterna e·ainiQà~-ho âmbito do Senado, __ do Con
gresSo e da Assem_bléi~ Nacional Constituinte, 
quando ele transitava livremente por entre as Ban
cadas, qua1quer que fosse a formação ideológica 
ou doutrinária do Sena_do_r ou do Deputado, con
seguia c:om -os mesmos <:lialogar, apresentando 
propostas, sUgestõeS, fórmulas, numa tessitura 
admirável de que resultaram dispositivos já in$eri
dos na Carta -Magna que estamos elaborando. 

Era, Sem âúvida, um homem que respeitava 
os seus adversários, com eles sabia conviver afe
tuosamente enlbora infleXível na defesa dOs seus 
pontós de vista, sabendo em determinados mo
mentos, sugerir alternativas para que se chegasse 
a soluções pacíficaS e harmônicasL como espe
cialmente agora na elaboração do novo texto da 
Lei Fundamental brasileira. 

OSr.João Lobo-Permite V. Ex'! um aparte? 

· O SIL MAURO BENEVIDES - Concêdo 
o ãparté "ao nobre senador João Lobo. 

O Sr. João Lobo - Nobre Senador Mauro 
Benevides, também aproveito o discurso que V. 
EX" pronunCia nesta manhã, ressaltando a perso-

. ~idade do Senador Vrrgílio Távora, para prestar 
meu depoimento. Virgílio foi um homem tão pre
sente na vida política do seu Estado, desta Casa 
e, por que nâo dizer, de todo o Brasil, que nos 
causa até Ceita: SUrpresa a pouc:a idade com que 
faleceu. Virgílio Távora morreu aperias-com 69 
anos, no apogeu -da sua lucidez, da sua capaci
dade polltica. A sua influência extravasou do Cea
rá, principalmente para o meu Estado o Piauí. 
Quase que fomos educados. norteados por aque-

. le exemplo de homem público de extrema racio
na1idade, cartesiana e um polític:o informa]. O que 
mais chamava a atenção na proximidade de Vrrgí
lio Távora é--que êlé era totalmente informal, mas 
havia acumulado na sua inteligência objetiva_tanta 
experiência política que nós, que 6 admirávamos 
sempre, buscávamos a sua mansão no Ceará, 
aos_ domingos, para ouvir-lhe os ensinamentos 
e os· conceitos, as interpretações de certos fatos 
que ocorriam na vida nacional. Vrrgilio era para 
nós um grande mestre, um mestre da política, 
porque, multo experimentado, analisava sempre, 
com muita racionalidade as coisas, sem se deixar 
levar pela paixão; e o seu espírito público-, a sua 
dedicação integral à política - porque Virgilio 
era político de tempo integral -, serviam de 
exemplo e de estimulo a todos nós que o admirá
vamos, a todos nós piauienses, a todos nós seus 
admiradores nesta Casa, no cenário polítiCo na
c:ional. Externo; Pois, meu profundo sentimento 
de pesar ext~nsivos à sua esposa, Dona Luíza 
Távofa, piauiense também; seu filho Carlos Vrrgí~ 
lia, Deputado Federal, e à sua filha Maria Tereza, 
na dor e na enorme perda que esta Casa e todo 
o Brasil sofreu com a morte de Virgílio Távora. 

O Sr. Ronan Tito- Permite V. Extüril aparte? 

O SR. MAURO BEriEVIDES- Nobre Sena
dor João Lobo, estava presente à sessão da As
sembléia Nacional Con?tituinte, na manhã de sex
ta-feira, quando vi V. Ex' aprox!inar-se do micro
fone e, em nome do seu Partido, do Estado do 
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Piauí, dessa Unidade Federativi::t-viiinha ãq nOsso 
Ceará, proc:lamár as virtUdes excepcionais que 
ornaram a personalidade invulgar de Vkgí]io Távo
ra. Ele tinha pelo Estado de V, Ex' um carinho 
especial, ern tudo aquilo que se relacionava com 
o Nordeste, posicionando o Cea:rã-em primeiro 
plano. No entanto, jamais si,J.bestimou _os ~nseios 
e as reivindicações daquelas outras Unidades que, 
compondo o Polígono das Se-cas, no caso o Piauí, 
necessitavam do apoio da Sudene, do Governo 
FederaL enfim, aqueles_ agentes que pudessem 
contribuir para a rei:lução o das_ disparidades que 
nos distanciam de outras faixas geográficas do 
País. Neste momento V. Exl' reedita com emoção 
redobrada aquele seu primeiro pronunciamento 
que calou fundo na alma de todos ·os que se 
encontravam _no plenário da Assembléia Naciona1 
Constituinte na manhã_ de sexta-feira. -

O SR. MAQRO Ba-IIWJDES - Concedo 
aparte ao nobre __ Senador Ronan Tito .. 

O Sr'. Ronan Tito ...... Nobre Senador Mauro 
Benevides, confesso, que acompanhava à distân
cia a vida e a ~etória de. Virgilfo Távora: enge
nheiro, coronel do Exército, GOVelriãdor por duas 
vezes, Deputado Federal, Senador. Quando aqui 
cheguei, devo confessar também a V. Ex', que 
tinha algum preconceito. Ao_ tempo dos governos 
que se sucederam de.1964 até I9B5,_o Senador 
Virgílio Távora, estava no partido contrário ao que 
eu vinha militando desde _1_968. No .entanto, não 
foi preciSo mais do que-_umi'fC:onversa_com ele 
para que fosse quebrado o gelo que pudesse exis
tir entre nós. E mais interesSante, nossa convi
vência foi num crescendo de admiração. Primeiro, 
pela dedicação, pelo trabalho, um homem que 
já tinha galgado tantos postOs e já no limiar dos 
70 anos -.._ todos já sabiamos da doença que 
o acometia-. juntos [o mos_ incumbidos pela Co
missão Especial da Dfvida Externa de ir ao Banco 
Central_ para lew.ntar os dados_ da dívida externa; 
se_ combinávam_os_.que às 10 horas .dever-nos
íamos reunir e até as 1 O horas e 5 minutos eu 
não ligasse para ele, poderia ficar_sem susto, por
que o Senador: Virgílio Távoiã telefonava para o 
meu Gabinete e, com aquela sua voz bem cara.cte
ristica, comandava: "Vamos ao trabalho!" }::sta 
foi urna constante sua por toda a vida. Destaco 
dentre outros, um episódio da sua vida. Foi o 
que ocorreu na Assembléia Naçlonal Constituinte, 
se_ não me engano na sexta-feira, quando o l_íci_er 
do PDS, por estar iluméi POSTÇão bastante dife
rente das galerias, anunciou_ a aUSência de dois 
constituintes do PDS._ Esboçou-se, das galerias, 
um início de vaia, e o Plenário, julgando que aque
las vais dirigiam-se a Virgílio Távora, espontanea
mente se levantou e começou a aplaudi-lo. Sr. 
Senador, isto é urna consagração para um ho
mem públi<:o que militou por tantos anos na politi
ca. O PDS, PMDB, PCB, PC do B, PT e quantos 
"pes" houvesse ali, todos_ de pé, aplaudiram a 
vida daquele homem c_oeren_te, daquele poUtlco 
que mostrou, nessa sua trajet6ria, toda garra, dis~ 
posição de trabalho, um gosto _extraordinário pela 
economia e, principalmente, um amo_r_sem limites 
por este País. Esta Casa perde um grande homem, 
um grande companheiro. A1go-que fez _com que 
me aproximasse com muita facilidade do Senador 
VIrgílio Távora, foi o falr' play, o bom-humor, sem
pre uma piadinha. Lembro-me de um dia em 
que ainda não me havia consc:ientizado de que 

estava_nq_-s~nadp ~ con.tinuaya com a minha pos
tura de Deputado, ele _chamou-me a atenção, fora 
do microfone, e disse:"Senador Ronan Tito, me
lhor-do que o Senado Só o_ Céu, e para chegar 
ao CéU-~ preCiso- morrer". Veio andando para 
ó-meu lado, sentou-se e me deu um conselho 
da maior_ sabedoria: ''Você, como Deputado, re
presentava O povo.-AqUi;-no Senado, você repre
senta o seu Estado. Cuide da sua Minas Gerais, 
de que gostamos tanto", Senador, não queira V. 
EX' saber da importância daquele conselho. Foi 
como se eu despertasse. Havia feito uma campa
nha propugnando pela minha eleição. havia rece
bido um diploma do Tribunal Superior Eleitoral, 
mas-só o Senador Vigília Távora, com a sua luci
dez, foi quem me despertara: eu era Senador e 
i~Sq. para mlm, foi da maior importâncÍé'l. Aprendi 
a gostar de Virgílio Távora, aprendi a admirá-lo. 
O que mais gostei dele foi o seu profissionalismo. 
Muitas_ vezes;ou\oimos, como critica, a1guém dizer 
que "fulano ê político profissional". Virgílio Távora 
foi um político profiSSional no sentido mais rico 
da palavra. A política não permite diletantes,não 
peil'hite _amadores, e Virgílio Távora foi um profis
sional da política. Muito _obrigado a V. Ex" pela 
cOncessão do aparte. 

O Sr. Nelson Carneiro- Permite V. Ex" um 
apãrie? 

0 SR. MAORO BENEVIDES- Nobre Sena
dor Ronan Tito, V. Ex" realmente, traz tantos fatos 
ligados a Virgílio Távora que a comoção se amplia 
e assume uma abrangência extraordinária. Quan
do V. Ex" destaca, com ênfase especial, que Vírgílio 
se dediCaV-ã" ae CorpO e airria à política, prindpal
mente nos últimos dias de suas atividades parla
mentares, eu me permitiria lembrar, somando-me 
a sua manifestação, uma expressão recolhida dos 
lábios daquela dama virtuosa, D. Luíza Távora, 
que nos constumava dizer, dur~nte os trabalhos 
que _se_ prolongavam madraguda adentro, na Co

-rilissão _de Sistematização, com as artiCulações 
que se seguiam ao dia-:.a~dia: do Plenário: que o 
Senador Virgílio Távora, agora, se casara com 
urna senhora chamada ''Sist~matizaçãa", Por is-
so; veja v. Ex-, a própria faniüia que ele amava, 
a_que ele se entregava de corpo e alma - a 
sUa_ esposa, os seus filhoS, o Deputado Carlos 
Virgíbõ, Teresa Maria, genro; nora- ele largava 
o salutar convívio, para que pudesse cumprir, com 
a maJor dignidade e em tempO integral, os seus 
_en:cãrgos de S~nador da República e de membro 
da Assembléia 'Nacional Constituinte. MuitO-grato 
a V. Ex'!, Senador Ronan Tito por trazer assim, 
mais urna contribuição que objetiva realçar_~ per
sonalidade ímpar do ilustre representante pelo_ Es
tado do Ceará nesta Casa do Congresso Na-
cio_nal. . _ 

COncedo o aparte ao nobre Senador Nelson 
Carneiro, companheiro de Virgi]io Távora nesta 
Casa e seu vizinhO no prédio do Senado._Eede_r_al, 

- ·onde habitamos. 

O Sr. Nelson CameJro - Senador Mauro 
Benevid~_s_,. tç_d.os !êm fa1ado de Virgílio Távora 
com emoção e com saudade. A amizade a V.rrgílio 
Távora_. foi dec.orrent~ _das rela_ç:ões que,_ fl)~ito 
moÇO, tf~ _C_çlfri f~rtlandes_ T~yora, quando_ che
guei à Câmara- dos Deputados, no distante ano 
de 1947. Há um ponto que ficou esquecido na 
biografia de Virgílio Távora, ou não vi referido. 
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É que no tempo em que se construiu Brasília, 
a UDN de então teve a oportunidade de designar 
um dos seus membros para integrar a Comissão 
de Fiscalização dos trabalhos_ da construção da 
nova Capital, e foi exatarilente Virgílio TáVora o 
escolhido para essa tarefa, de que se desempe
nho_~ com aquela assiduidade e aquela comp~ 
tência que marcaram toda a· sua longa vida políti
ca~ V. Ex_-!' referiu o fato de ter sido ·eu, durante 
vários anos, vizinho de porta de Virgflio Távora. 
Daí posso dar um df!poimento. A casa de VIrgJ1io 
Távora nuncã foi só dele e dessa magnífica senho
ra, -dessa generosa mãe de todos os aflitos que 
é Dona Luíza. A Casa de Virgílio Távora sempre 
foi cheia de gente, de pessoas_ que vinham dO 
interior e ali moravam. Nunca houve um dia em 
que não tivesse um hóspede para dormii, para 
comer, para almoçar, para jantar. Era outra ·casa 
âo ceará, oli melhor dízendo, eia outra casa da 
Nordeste. Havia sempre um hóspede na casa de 
VirQílio Távora. Ao concluir, já que V. EX" fa1ou 
e todos ressaltaram a passagem de Virgílio Távora 
pela Assembléia Nacional Constituinte, quero re
ferir a Constituição qUe se Yai Vofàr, e que todos 
desejamos vigore durante muitOs anos. Ela terá. 
entre os seus subscritores, Virgíllo=Távora, sem 
dúvida um dos mais devotados operários desta 
obra que se realiza. Não sei se todos os consti
_tuintes de todos os tempos agiram bem quando 
silenciaram o nome daqueles constituintes que 
fa1eceram no curso da jornada. N6.s que um dia 
no_~ diplomamos costumamos incluir nos qua. 
dros.àe_ form~tura_gs retrélf.os __ ggs colegas que 
des~p~ceram no meio do cursO com uma pala.. 
vr_a_-:- !$a_!ldade~. ~ªro _é Õ ~~d,rO _d~ formatu_ra 
em que não consta esta lembrança, esta recorda
ção, esta homenagem ao colega que não_conse. 
guiu concluir o curso. Não :Sei por que os con~
tuintes não incluem, ao lado dos qUe vão assinar 
a Constituição,_ o nome daqueles colegas que, 
ÇQJTlO Virgílio Távora_ não puderam assinar, mas 
que lhe c;lerarri a rnel_hor contribuição. Então, os 
homens que vierem depois, as gerações que vie
rem-depois e_que estudarem a vid8 constitucional 
do Br.asil, não encontrarão, na Constituição que 
esta_mos votando e que vamos um dia assinar, 
~Deus permitir, o nome de _um dos seus grande:; 
arquitetos, de um dos seus grandes operários. 
Senador Mauro Benevides, V. Ex' que é _o Prirnei
rç>-Vice~Presidente da Assembléia Nacional Cons
tituinte, por que não perpetuamos, entre os que 
yão assinw:_a Carta, aQueles qt.te, tendo trab_alhado 
taritó na feitur~_d_~ste~npvo Estatuto, não tiver~ 
a glória, porque a morte os impediu, -de dar seu 
nome à posteridade, subscrevendo com os que 
estiverem vivos o texto afinal vitorioso? ~ uma 
sugestão que trago· a V. Ext, para que, ao lado 
daqueles que vivos poderão assinar a Carla, figu
rem também o nome daqueles que a morte impe
diu que assinassem. Entre aqueles. pelo trabalho 
desenvoMdo,.o primeiro nome deve ser o do Se
nador Virgílio Távora. 

O SR. MA aRO 11ENEV1DES- Nobre Sena
. dor Nelsoil Carneiro,_ leva a sugestão- de_ V. Ext 
à Mesa da Assembléia Nacional Constituinte, ao 
Presidente {]Jyss_e.s Guimarães, hoje à, fi:ente. dos 
destinos da Nação. Não hã dúvida de que é uma 
sugestão válida, pois perdemos, no curso do tra
balho Constituinte, figuras como as dos Sena
dores Fábio Lucena, Antonio Farias e, agora Vlfgf .. 
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lio Távora. Aquele Virgílio Távora que na SubcO<o 
missão, nas Comissões Temáticas, na Comissão 
de Sistematização, como Relator~Acljunto, esco
lhido pelo Relator Bernardo Cabral, foi infatigável, 
durante todas as fases, naquele longo período, 
para cumprir, da melhor forma possível, o seu 
dever de incluir no texto da nova Carta aquilo 
que representasse aspiração maior do povo bra-
sileiro~ · -- -

Ao se referir à atuação de Virgilio Távora como 
um dos Diretores da Novacap, V. EJc!' fez muito 
bem em situá-lo ·como um verdadeiro patrono 
dos cearenses ·que demandavam- Brasma. Aq~i 
ele buscava situar os sem c;ondições de sobrevi
vência, e o fazia com a maior atenção; com todo 
o desvelo, com abnegação excepcional, ajudado 
pela sua bondosa companheira, Dona Luiza-Tá
vora. _ _ 

Agradeço a V.~. nobre SenadOr Nelson.Car~ 
neiro, a intervenção, V. EX"' que foi um dos maiores 
amigos do Senador Virgílio Távora, ho Congresso 
NacionaL 

O Sr. Wilson Martins - Permite_ V. EX' ürn 
aparte, nobre Senador? 

O Sr. Mário .Maia- Permite um aparte, nobre 
Senador Mauro Benevides? 

O SR- MAURO BENEVIDES- Concede ó 
aparte ao nobre Senador Wilson Martins. 

O Sr. Wilson Martins -Permite-me, nobre 
Senador Mauro Benevides, que tãmbém deixe 
cristalizado no seu brilhante discurso WTiil palavra 
de comovida homenagem a VrrgíliO TáVora Foi 
Vtrgilio Távora úlil dos Cólegas qué mais me im
pressionaram, logo de chegada a esta Casa. Cóm 
o desaparecimento de Virgílio TáVOra, o Senado 
Federal está menor hoje~ Virgílio era um homem 
extremamente educadq e firme. Assim nós o vía
mos aqui nas intervenções e nos disCursos- que 
proferia. Acutilando a polftic~ econômica do Go
verno da República, mas fazendo-o com o cuida
do necessário para não- ferir o Presidente, que 
era seu amigo e compadre, era firme e, ao mesmo 
tempo, educado. Ele se afirmou como ninguém 
na elaboração da Carta constitúciona1 que será 
em breve promulgada. Traba1hava em grupos, 
trabalhava infatigavelmente. Dedicou-se, de corpo 
e alma ao preparo de um texto completo da Carta 
constitucional, juntamente com o Grupo dos 32, 
do qual era um dos Uderes,juntamente com San
dra Cavalcanti e José Richa. A tal ponto estava 
jungfdo, estava preso ·a esse Grüpo e às idéias 
que consubstanciavam o fexto preparãdó qUe,- sa
bendo, pouco antes de morrer, que os seus ·dias 
estavam contados, procurou a nua amiga Sãiidra 
Cava1canti e lhe fez um pedido. Solicitou que, 
no seU ataúde, fosse colocado o texto da Consti
tuição preparado pelo Gri .. ipo-·aos -32. Eu estava 
ao lado de Sandra Cavakãfitf nos- funerais aqui, 
no Salão Nobre do CongreSsO, e testemunhei que 
esse texto foi realmente entregue para se_r colo
cado dentro do seu caixão mortuário. Nobre Com
panheiro Mauro Benevides, ninguém nesti casa 
serviu ao País melhor do que Virgllio Távora. Ele 
começou na vida pública no Ceará, 'e ten'ninou 
os seus dias como um dos mais adiantados e 
progressistas Constituintes que procuram: elabo
rar uma Constituição perfeita, ou quase perfeita, 
para o nosso País. Veja-se o que ele fez em relação 
à empresa nacional, veja-se como colaborou na 

cristalização do texto da reforma agrária. Em to
dos os-pontos, Virgílio Távora prOCurou reabnente 
trazer uin avan-ço para à Constituição da Repú
blica, mas de taf inodõ que à -Constituição nãO 
perdesse o sentido da realidade brasileira. Nobre 
Colega Mauro Benevides, aqui deixo-estas i)ala
was ao bn1hante discurso que V. Ex' profere neste 
preito- a Virgílio TávOra, desejando que a minha 
homenagem ao velho batalhador e infatigável 
Companheiro se estealdã à fãniília, a D. Luíza e 
à sua prole. 

OSr • .Mário Mala- Pennite V._Ex! w:n_apaite, 
nobre Senador? · 

OSR- MAURO BENEVIDES- Nobre Sena
dor Wilson Martins, conforme V. EX' ouviu da De
putada Sandra Cavalcanti, era desejo de Virgl1io 
Távorç:J, se juntasse ao seu -ataúde um exemplar 
do projeto que o Grupo dos 32 elaborara, o Projeto 
Hércules. Então, diria a V. Ex'! e à Casa, presentes 
aqui t8mbe·m-os nobres SenadoresJarbas Passa
rinho e Marco Maciel, que estiveram em Fortaleza, 
na- manhã de sábado, durante o sepultamento 
de Virgí]io-Táv<;>ra. que· se cumpriu aquele seu 
des_ejo. Fez-se a juntada ao -caixão mortuádo de 
um exemplar do Projeto Hércules, como se Vargílio 
quisesse leva~ para a Eternidade aquilo que elabo
rara com tanto amor e dedicação. 

Os seus-esforços~ {epresentados por noites in
donnidas e por um trabalho diutumo, tudo isto 
transplantado para uma proposta da nova Carta, 
ele quis levar consigo, para regozijar-se no Reino 
da Bem-Aventuran·ça, com as propostas que pôde 
fazer consignar, com a colaboração de tantos ami
gos, no texto da nova Lei Fundamental do País. 

.o -Sr. Chagas Rodrigues - Permite V. Ex!' 
um aparte? 

O SR. MAURO BENEVIDES - Concedo 
O)>arte"a v. ~.-nobre senador Chagas Rodrigues. 

O Sr. Chagas Roc:Í:riiJues- Nobre Senador 
Mauro a_enevides, v. Ex" ffiere<:idamente é o ora
dor desta s~ssão. V. Ex" fala- em nome de todó 
o-povo do Ceará, ·traduzindo sentimentos dos Ci
dadãos do grande Estado, acima de divergênciaS 
político-partidárias. E V. EX!' fal.?J pelos apartes que 
recebeu, em nome, podemos dizer, de todO o 
Senado e de todos os Srs. Senadores. Quero n~ste 
aparte ressaltar ·que Piauí e Ceará são Estado_s 
limítrofes e, mais do que isto, são Estados innãos. 
H~ unia ligaçãO profunda e urn_a inteiração entre 
os nosSOs dois Estados, de tal modo que tudo 
aquilo que abala a alma do povo cearense ou 
repercute profundamente no Ceará tem resso
~ândã qUase igual na alma do povo piauiense. 
Assim todos nós do Piauí sentimos profundamen
~- este golpe terrível que atinge todo o povo do 
Q9rá, b Grande Estado, e mais do que isto, como 
já se disse, fere o Nordeste e fere a Nação. Perrrii
ta~me que eu diga, eleito Deputado Federai em 
1_~~0, tive a honra de ser Colega de Vrrgilio Távora 
na -câffiara --dos Deputados - ele também fora 
eleltõ e.m1950. Virgílio e eu havíamos sfdo eleitos 
na mesma época e sob a mesma legenda, a União 
~mocrátlca Nacional, a grande força abrangen
te, a frente que lutara contra a ditadurã de 1937, 
mas em 1953 o Presi_dent~ da UDN do Piaui, 
o- QUstre-Senador Mathias Olympio, de saudosa 
m,._emória, Senador e ex-Governador, por_ diver
gências deixou o Partido. O Secretário-Geral, o 
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Deputado Dermeval Lobã:o. também saiu e eu 
acompanhei o Presidente, e o Secretário-Geral. 
FicamOs sem partido durante mais de um ano. 
Esta saída- riUnca -diminuiu a grande admirasâo, 
a gra~de amizade, a grande estima que houve 
sempre entre mim e o ilustre homem públfC:o 
do Ceará, nem criou" inimizade nO Piauí, porque 
já em 1958 a UDN e PTB se uniram e eu era 
generosamente eleito Governador do Estado. 
Quero tr.ãzer _também est~ depoiment_o: no Ócyer
no do Estado, sempre recebi da parte do homem 
público Virgílio Távora e do Ministro Vkgílio Távo
ra, toda a ajuda em favor do desenvolvimento 
económico e social do Piauí. Tendo sido eu na 
Câmara o autor da primeira emenda consignaiido 
recursos orçamentários para a barragem - estu
do, projetas e início da construção da BarrageJTI 
de Boa Esperança -, sempre recebi de Virgilio 
Távora todo o apoio, inclusive quando$. ~era 
Ministro. Trata-se, falando de Virgílio Távora, de 
um homem público perf~ito. S. ~tinha as gran
des virtudes do militar, tinha as grandes virtudes 
do civil político. Era wn grande homem do Execu~ 

- tive: Governador por duas vezes, e Ministro de 
Estado_ e era wn grande homem do Legislativo 
-Deputado Federa1 e Senador~ duas legisla
turas. Tendo tido a honra de s_er seu Colega na 
Câmara, aqui no Senado, quando cheguei, encon
trei o Mestre, o veterano de_ duas Legislaturas, 
e sempre recebendo de S, EX' a ajuda, a com
preensão e apoio. Virgílio Távora, generosamente, 
me chamava de primo- "Meu primo"- porque 
a sua esposa, essa extraordinária mulher que _é 
Luíza e a minha esposa, Maria do Canno, :são 
De mQdo que quero dizer a V. EJr que o povo 

do_ Piauí sentiu, tão profundamente, somo o pró
prio povo do Ceará. Aqui ficam as noSsas home
nagens - o corrij>anheiro João Lobo já falou 
- mas quero também dize_r todo o Piauí aqui 
está para homenãgear este grande homem públi
co. E as nossas homenagens se estendem ao 
nosso companheiro, Deputado-Constituinte Car
los Vrrgílio, à sua irmã, D. Tereza Maria e à D. 
Luíza iávora. Virgílio qUe era uma- síntese das 
virtudes do dvii e do militar, do homem público, 
do Executivo e do Legislativo, também era uma 
síntese da grande amizade entre o Piauí e o Ceará, 
pois a sua esposa é filha de um dos maiores 
homens públicos do Piauí, o Professor, o grande 
Luís Correa, qüe dá nome ao nosso Munidpio 
maritimo. De_ modo qu·e aqui ficam as nossas 
maiores homenagens. O Senado se toma menor. 
Virgílio Távora vai fazer wna grande falta. Cum
pre-nos honrar-lhe a memória, seguindo aquele 
espírito d~ grandes homens que sempre se faz 
presente, qualquer cjUe seja a sua posição político~ 
partidária, a serviço das grandes causas do povo 
e das grandes causas da n~cionalidade_. _ ...... 

O SR. MAURO BENEVIDES- Há poucos 
Instantes, nobre Senador Chagas Rodrigues, ou
víamos uma manifestação do nobre Senador 
João Lobo, referenciada por V. Ex", e, agora, na 
sua intervenç-ão, a fraternidade piauíense despon
ta com mais intensidade também. João Lobo e 
Chagas Rodrigues trazem à memória de Vrrgílio 
Távora estas homenagens dos nossos amigos do 
Piauí, jâ que o Senador ·Virgílio Távora se identi~ 
ficava tanto cóm aquele Estado vizinho_, genro 
que foi do saudoso P(Ofessor Luiz Maraes Correia, 
qUe o Piauí emprestou ao Ceará, para -que ele 
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pontifi<:asse no ·campo do ensino superior- Pro· 
fessor de Direito Civil da nossa velha faculdade 
e um dos luminares da .cUltura jurídica" do Nor
deste, o saudoso_ Professor Moraes Correia. 

Muito grato a v. ~. noPre senador Chag_as 
Rodrigues, que faz. somar a_ (3çlesão c;lo _Piauí a 
esta homenagem consagradora que na manhã 
de hoje se presta à memória imperecível do. gran
de brasileiro Senador Virgnio Távora. 

O Sr. Mário Mala -V. Ex" me~ permite um 
aparte? ---- --

OSR- MAURO BENEVIDES- Nobre Sena
dor Mário Maia, concedo o aparte a V. Ex" 

O Sr. Mário Maia- Nobre Senador Mauro 
Benevides, o Acre e o Ceará~-eStãO~nttelac;ados 
pela História, porquanto foram os nói'destinos, 
mais .especificamente os cearenses-;--qae prim~iro 
povoaram aquefas regiões da Airi~ônia Qç:identaJ 
sugada pelos rios serenos: o 1\çr_e, Q Purus, Juruá 
e os aj]uentes do Amazonqs qu_e I?af!h_~m aquela 
mesopotâmia. Depois, num-a _luta cíviéa inge-nte, 
integraram o Acre ao Brasil, atriilvés do que está 
registrado na História do Brasil, no capítulo cha
mado a Revolução Ac_reana, que foi dirimida, final
mente, pelo Tratado de Petrópolis, de 17 de no
vembro de 1903, sob a égide do Barão do Rio 
Branco. Portanto, no::; sentimos in~amente liga
dos e emocionados com.Q p~ª'al)lento de Vtrgílio 
Távora, ness~ momento em que nos deixa órfãos, 
neste cenário político, porquanto reconhecemos 
que Virgmo Távora: está_ efiW_:[queles Parlamen
tares Cori,stltuintes que mais_ se esforçaram e mais 
trabalharam pela feitura da ·cart.a Magna que esta
mos elaborando. PartlcipahâÇ) -dessa dor, quere
mos, em nome pessoal, em nome do partiào ao 
qual pertenço, o PDT, ·em nõme- dos acreanos 
também, apresentar, através d_e_V_,._fx", que- propõs 
esta homenagem, os mais prOfUndOs sentimentos 
de pesar à família de Virgílio Távora, re<:-o1ihe
cendo nele um homem, um bra_sil.ei,ro que se colo
ca entre aqueles mais ilustres que passaram pelo 
cenátio._.da História do Brasil. Nós nos colqc_amos, 
nobre Senador, enb:e aquele~ homens que, filoso
ficamente, acham que a c_ricrtura humana se rea
liza através de suas múltiplas _attvidades; e Virgmo 
Tãvora é, neste sentido,_urna .criatura. completa, 
uma figura humana inteiriça, porquanto, dentro 
deste conceito, foi um hom~tn- que e;~Cperimentou 
na emoção da vida pública-qUaSe todas, senão 
todas, as atividades que puderam se atribuir e 
com o desempenho sempre ímpar. Como jovem 
militar, tenente ainda, reportando~me à ligação 
de Virgílio Tâvora com o Acte, Como jovem mUltar 
trabalhou. nas ligações telegráficas qUe ligavam 
o Estado do Acre, àquela época ainda então Tem
tório, aos demais__ E$tados do Brasil. FOi -parla~ 
mentar, Deputado Federal, Governador_ de ·seu 
Estado por duas vezes, Ministro de Estado,_ Enge
nheiro especialista em constru_ç_ão de pontes, um 
Constitucionalista e l)m econ.omista -~ia, pois 
suas falas nesta Casa eram verdadeiras aulas de 
economia que muitas vezes .hós, tomo médico 
de proW1cia., não entendíamos a Sl,_.la_Iingua.gem 
de economês~ mas ficávamos maravilhados com 
a sua sapiência e o seu cartesianiSmo -S. Ex!' 
costumava dizer que era uro_ç-ªrtesiano-, portan
to, um homem da análise e d_a verdade. Assim, 
encerrando esta minha intervençãQ mode_sta, que 
fique gravado e sedimentaQo, no discurso de V. 
EX', a estirria, a consideraçãO, a atnízade fraterna 
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a Vlrgillo Távora, nestas palavras, como um preito 
.d~ _s_audad~ a e~ brasile~ro ilustre que_ todos 
aprendemos a admirar com profundo reSpeito 

. ~-amor_fratemci- Muito obrigado a V. Ex~ 

O SR- MAURO BENEVIDES- N.obre Sena
dOr _Mário Maia, V. Ex' inicióu o_ seu aparte. se 
reportando à _saga telúrica elo povo do Estado 

-do Ceará, que derriandava Outr<lS ter~as para con
vfver com oUtras gentes e desta forma contribuir 
para o desenvoJvi.mento naçional .. E junta à sua 
intervenção dados preciosos d~ yjda clo_engenhei
[q-nli!itar Virgílio Távora, qu.e nos primórdios de 
Stla carreira no Ex~r.cito, .chegav~ ao A.cre -p~ 
.construk pontes e_ outros émpreendimentos de 
Vl,l!to_ e de~t<;t. fon:n_a_ çuroprir o seu dever que, 
f$CJUela época, eta o _de militar engajado nas hos
tes dos batalhões __ d~ engenharia, para depois de 
transformar naquele_ homem público, de _cultura 
polimorfa, que aqui debatia problemas de econo
mia, de energia nuclear, questões relacionadas 
com a reserva _de mercado-' _çqm ct informática, 
enfim, oferecendo a .todos nós, estudioso que era, 
em meio _a 1..1m;3 polivalência de conhecimentos, 
demonstração inequív_oca de que se aprofundava, 
Sf! ele assim o q~J.isesse, em qua1quer assunto 
para debater e discutir com SetJs pares no Plenário 
do Senado F'eclera,l. -
· ~ _Foi_ sem __ dúviQa, _nqb~~ Sen?IQ.qr Mário_ Maia, 
uma grande figura que possibilitou ãinda mais 
e.$e reladQI)amento, tão_ fr~~mQ e ~o estre(t.o, 
entte _cea.renses e ac~an,os, __ 

O Sr. ~~rival B8ptist.a __:,V. EX' me peimite 
LJm aparte? 

_ o O SR. MAURO BEI'IEVIDES :- 0° aparte 
é concedido ao nobre Senador e Vice'-PreSi.dente, 
Lourival Baptista. -

O Sr. Lo\Uival Baptista- O falecimentO do 
Senador-VfrQílio Távora consternou o Congresso 
Nacion~ que se habituara a admirar e a aplaudir 
a sua incomparável experiência político-adminis
tra,tiva, ~gar talento, vasta_ cu1tura e rara com
petência técnico-proftsSional, no decorrer de Uma 
longa e bn1hante tré!ietória como Administrador 
e Político, dos melhores da nossa História. Deve
se também assinalar como um dos mais notáveis 
atnbutos da inconfundível personalidade desse in~ 
Signe brasileiro, a exemplar probidade, que sem
pre evidenctou, na sua fu1gurante traget6ria, nos 
múltiplos cargos que exerceu: Deputado Federal, 
niembro do conselho de Administração da Nova
cap; Coordenador da campanha de Jânio Qua
dros. Pertenceu S. Ex- à UDN, Partido a que tam~ 
bém, pertenci, e juntos participamos de uma cha
pa quando foi eleito Presidente do Partido o sau
aoso Bilac Pinto. Recordo, nesta oportunidade, 
a SL~ca lúcida liderança naquela época. Ministro 
de Estado da Viação e Obras_ Públicas, semp're 
atendeu aos PleitOS de Sergi),e: OU:ando DepU
~-4t? __ ~e~eral, no Ministéri_o da Viação e Obras 
PúbliCas r~,_.~r muito bem acolhido. Em I97o nos 
e'ncontrãmOS iici-Senado Federal, já eleitos Sena
dores, e juntos eStivemos oito arios. E1eito Gover~ 
nador do Estado do Ceará, onde realizou um notá
'{e!govemo, retomou em seguida ao Senado. Res
peitado pela su~ seriedade, comPetência e auste

.. rid~de, e_s~udioso d_os problemas regionais e na
c_lc~H:tais,_o ~enador V~rgílio TáVora se impôs à ad
·mifaÇão e ao respeítO do s-enado federal. Aqui 

. estamos nesta "hora, 8enadof ~aurci Benevíde5, 

com justifi_cad.a emoção, profundamcnte_sensibili
~dos... Reil).emorei, nos concisos e preestatiele
ddos limités. deste aparte, a pE!rsonal_idade dê Vir
gílio Távora, que_ exerêeu inúmeros cargos da 
mais alta ir:nportânda que soube desempenhar 
com dignidade e_ efici_ência, honrando as tradições 
da sua terra, o Ceará. e da sua 9ente. O seu desa
parecimento é lastimado não somente {'elo Ceará 
e pelo Nordeste, como pelo Brasll. Associo--me, 
portanto, eminente Senador Mauro Benevides, às 
homenagens que V. EX' está prestando ao saudo

_so Vlrgí1io Távora. Associando-me à dor e a sauda
de da sua Exma Esposa, Dona Luíza Távora, dos 

_seus filhos, dos_ .seUs inúmeros amigoS, entre_ os 
quais me incluo. 

O SR. MAURO BEI'IEVIDES - Expresso 
a V. fx', nobre Senador Lourival Baptista, os meus 
agradecimentos pela rerrremoraçao que faz em 
homenagem à memória de Vlfgílio Távorã, de 
totlos esses fatos ligados ao nosso saudoso Coie
ga, desde quando ambos, Virgnio e V. Ex',_ milita
vam nos quadros da União Democrática Nacional. 

Bem jovem ainda, acompanhei a trajetÓria de 
Vlrgílio Távora, do seu s_audoso pai, Fernandes 
Távqra, que foi o primeiro Presidente. da. (JDN 
rió ·Estado do Ceará. Embor~ digladiássemos 
sempre, porque atuâvarrios em partidos adver
sários - eu, militante do PSD, e ele, da UDN 
,;...._tivemos em 1962 a dé)Jividênda e o descortino 
de juntar a~ forças das nossas duas Agremiações, 
para que Virgllio ascendesse ao Governo do Esta
<;!o e Pl:ldesse, com _ampla sustentação político-
parlamentar, realiZãr uma gestão voltada funda
mentalmente- para a aceleração do desenvolvi
mento do Ceará e da região norclestina. Foi,-sem 
dúvida, riobre Senador Lourival Baptista, wna 
gr-a.nae--figuta, cujo desaparecimento é çonside
rado perda irreparável para a Nação. 

O Sr. Jarbas Passarinho - Permite-me V. 
Ex' um aparte? 

OSR-MAUROBENEVIDES-Ouçooapor
te do eminente Senador Jarbas Passarinho que, 
presidindo o Partido Democrático Sodal, esteve 
em Fortaleza acompanhando o corpo de Virgãlo 
Távora _e proferindo, na solenidade realizada no 
Palácio da Abolição, uma oração tocante que le
vou às lágrimas os c:.-earenses que se encontt:aV?~m 
homena_geando o extinto naquele momento de 
dor e sofrimento. 

O Sr. Jarbas Passarinho -Agradeço a V. 
Ex", nobre Senador Mauro Benevides, as palavras 
com que me çoncede este aparte. Iria exatamente 
lembrar, de início, o belo panegírico que V. E;<' 
fez naquela altura. Estávamos todos cansados, 
pois a ceõmônia religiosa fora muito prolongada 
e ainda havia por falar oito representantes, e a 
palavra de V. Ex' comoveu profundamente. Sabia, 
porque Virgílio me confidenciou várias vezes, o 
grau e amizade particular dele com V. Ex" Mas 
as iniciativas que V. ~ tomQu desde então prp-. 
vam bem que essa amizade tinha laços tão sólidos 
que não poderiam ser desmanchados, apesar do 
que V. EX' salienta, c;omo salientou ainda há pau· 
co, de militarem em facções políticas opostas. 
Sinto- aqui a ausência de Virgilio Távora a meu 
lado. Era o meu companheiro de Bancada, meu 
Vice-Uder e todos nós somos testemunhas do 
qua.nto el soube engrãndecer mais ainda os últi
mos dias de sua vida, dedicando-se_ irúatigavel-

-- mente_ ao trabalho. Eu me reservo. nobre Seria_dor 
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Mauro Bene_vides, a oportunidade de, uma vez 
aprovado o requerimento feito pelo Presidente 
Humberto Lucena, falar pelo Partido Democrático 
Social no momento oportuno. Este aparte: é ape
nas para agradecer ao Pre_sidente _da- Çasa a inlci~
tiva que tomou e a V. Ex-. o elicaflli!lhamento 
que está fazendo. Sobre Virgíliº_ Távora falarei 
mais tarde, em nome do meu Partido,- ~ talv~ 
numa tríplice condição: de tê--lo, como tinha, co
rno Secretário-Gera] do PDS, eu sendo o Presi
dente eventual do Partido,.tê~lo, como já afumei, 
como-Vice~Uder aqui a meu lado, e tê~lo, particu
larmente, como amigo que sempre fOmos, liga
dos, inclusive, por laços também de fillnília Nessa 
ocasião, espero poder ter condição c:te: Jazer um 
testemunho mais amplo sobre a quanto o perso
nalidade_de Virgílio Távora: nos fasctnava. 

O SR. MAURO BENEVIDES - A Casa 
aguardará o pronunciamento de v. Ex", nobres~ 
nadar Jarbas Passarinho, quando o Senado _da 
RepUblica vier a se reunir para reverenciar o gran
de representante do Estado do Cea~:á, desapa
recido na última sexta-feira, 

Quem -ouviu V. ~ neste aparte e, sobretudo, 
naquela manhã de sábado, no Palácio da Aboli
ção, pode dimensionar a atenção, a amizade, a 
estima, o reconhecimento_ e o respeito que V. Ex" 
tinha pelo Senador Virgüio TáVora~ Secretário-Ge
ra] na Comissão Ex.ecUtiv~ Na._cionaJ _do i>artido 
que V. EX" preside com tanto -ã-pnimo e (:om tar:ita 
firmeza, num dos_ mom_en,tps hostóricos da yida 
nacional, quando" se el3ti._on,_ a nov~C~. que 
regerá a vida política, económica e social do P~fs. 

Vamos aguardar, sim, o pronunciamento de 
V. Ex', mas as_ su_as palavras proferidas diante do 
ataúde de Virgilio Távora, calaram fundo na alma 
e no coração .de todos os meus <:oestaduanos. 

O Sr-. José Agriplno- Pennite-me V. eX" 
um aparte, nobre Senador Mauro B!!nevides? 

O SR. MAURO BENEVlDES - Concedo 
o aparte ao nobre Senador José Agripino. 

O Sr-. José Agdpino -·Nobre Senad_or Mauro 
Benevides, eu não teria n_enhuma dú.vida em afir
mar que a ausência do S~nador Vll'gílià TávOra, 
neste_ Senado da República, vai fazer multa falta 
ao Brasil, ao Nordeste e ao Ceará. Já muito se 
falou_ aqui sobre a atuaçãQ parlamentar de virgülo 
Távora como Deputado Federal, como ~nadar 
e como Constituint~,_b___rilhante e eficien~e ql!:e_foi. 
Pouco_se fa1ou sobre a E!tu;:Ição de Ykgílío 'rávóra 
como nordestino, n~_ Coristituin_te. Aqui, como 
nordestino e como seu_ C.OIJlpanhelro que fui:, Vf!

nho prestar um depoimento sobre quem _era Vll'gí
lio Távora no grupo nordestino da Constituinte. 
Talvez um dos mais assíduos, presente a todos 
os encontros, mais do. que presente, ele era o 
conselheiro. Pela visão. de conjunto que tinha, po
dia-nos indicar o rumo c;orreto a seguir no enca
minhamento de cada questão. É evidente que, 
no trato da coisa política, interesses se cbocam, 
e o_Nordeste precisava precaver-se para o-entre
choque c_om .ol.lb:as regiõ_es, no momento em que 
reivindicava privilégios ou vantagens. Qu2iildo o 
grupo se reunia- e multas veze.s a emçção C9n
t.amínava os participantes -, Vtrgílio era um ins
trumento moderador, estabelecia o equilíbrio, in
dicava o rumo a seguir. Qua:Otas vezes fomos 
ao seu Gabinete para nos aconselhar com YJrgíl~o. 
para colher de sua e1<petiência o melhor caminho 

a seguir. Mas pouco se disse _sobre aquilo que 
foram os Governos de Vll'gmo Távora, porque ele 
foi por duas veies Góvêmador do Estado do Cea

. rá. Eu n~o Perderia meu tempo em falar sobre 
as_ estradas, as escola-s, os hospitais que Virgílio 
_cOnstrUiu, para, com_issb; Construir um futuro me
llicir pãi-a O"teari{ AqUi -presto wn depoimento 
sobre fato da maior importância para o Estado 
àó 'C:'eái-á, 'pObre corria ó meu Estado do Rio Gran
de do Norte, carente de oportunidades econõ
rriic<is, oportunidades econõroicas essaS _que_ge
rain emprego para aS pessoas. Vtrgílio sabia que 
a -coiSa m-ais importante que ele podia fazer pelo 
Çeará; pelo seu Ceará pobre,- era criar oportu
nidades .de __ emprego, porque o cidadão empre
gado tinha dinheiro no bolso para construir o seu 
próprio futuro. Ele sabia que o Ceará não oje_r_eçia, 
Por SUaS potencialidades naturais, oportunidades 
privilegiadas. E aí é onde: ~mtrou a competência, 
a coragem e a habilidade de Virgílio. Eu não dirj_a 
que o Senador_ Vir9ílio Távora era um homem 
simpático, teria um ·ar simpático. S. ~ era afável 
no trato; e, aJém de afável no trato, _S. ~-era 
competente; corajoso e hábil e demonstr9u esses 
predicados quando criou, de _forma ha~llidosa,
gislação que, através de inc;entivos fiscais Pr:ó
prios,_criava oportunidades de atração de investi
dores de for~ do Ceará pará dentro do Ceará, 
criando o Pólo âe Desen'l!'ol.vimento lr:td~a1 do 
Ceará; diria~é prejudicando um pouco os interes
ses_dos restantes_E_st_ados _n_ordest!rtos, que pode
riam (:aptar esse ou aquele empreendimento para 
seus territórios, m_as ~mpreenAimentos que termi
naram indo para o Ceará, pela competência, pela 
lucidez, pelo eqüilíbrio e pela coragem de Virgílio 
Távora. COragem em -criar uma legislação que 
privilegiou iiwestimentos através de vantagens, 
em term_os de impostos, em termos de incentiyos, 
mas hábü, prinCipalmente, porque conseguiu im
j5lémernar essa legislação. S. Ext conseguiu su~ 
portar a pressão do rest.at;J.t~. dos Gove_rq_qd,9Jes, 
:Sem _S,éf_esmagado por essa pressão. E vi, com 
rp._Uito agrado, as imagens de televisão do sepulta
mento __ de Vkgílio Tâvora, quando milhares de pes
soas_ foram_ para as ruas ou para o Palácio da 
Abolição, a frrn de prestar sua última homenagem 
a VkgíliO. Talvez muitos daqueles fossem empre
gados pelos governos eficientes de Virgílio Távora. 
Com certeza mUitos daqueles foram beneficiados 
pela eficiência, pelo espírito público e pela probi
dade de Virgí1io Távora. E e.ste depoimento, eu, 
.como vizinho _norte~rio-grandense, não poderia 
deixar de prestar sobre este brasileiro qu~_~ifãzer 
falta à Nação, à sua região e _ao seu Estado._ O 
Senador Virgl1io Távora, que foi alvo das nossas 
melhores hOmenagens, numa das últimas ses
sões da Assembléia Nacional Constituinte, vai dei

-xar mUita saudade neste Plenário do Senado da 
República. 

O SR. MAURO BENEVIDES- Nobre Sena
dor_José Agripino, V. Ex"· homem do Rio "Grimde 
do Norte, viziriho, portanto,-do nosso Estado, o 
-cear~re-nao dirigidô os-destinos daquela Unidade 
Federativa com brüho e: proficiência indiscutíveis~ 
~ohhea.a nl.iiitO beffi os_probleri)as do Ceará,- e 
sabia dã obstinaçãp de Virgílio Távora .erri ãlterar 

-Operfil eçdnôrtlico -_ao- i:lõSSi:>- Estada: .. coro _sua 
luta tenaz, dentro daquela pertinácia que era uma 
daS CãraCterísticaS-do seu tein:Peram:erito, da Sua 
ação política, Vli'QJ1io implantou o Distrito JndUs~ 
trial; ampliou-o exp"ressívamente, fez com que em~ 
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presas de grande porte ali instalassem ás suas 
fábricas, enfun, redimensionou as n.Qs,s:_as, oportu
nidades·_de _emprego. A mão-de-obra dOs çearen~ 
ses_ foj absorvida por numerosas indústrias, que 
do Sul aiLse IÇ)calizavam,Ja~recidas, é verdade, 
por uma politica __ de incentivos então posta e_m 
prática, e que s~rvia_ @_mbém de atrativo par_a _ 
que aquelas empresas buscassem o Ceará e ~i 
contribuíssem para a aceleração do nosso cresci-
mento econômico. - -

Foi um homtem de visão extraordinária, que 
todos nós -ª~rn. recqnhecíamos,-pelo seu ~spírito 
público invejável e incomparável capacidade em~ 
preend~_ci_o.ra. 

O Sr-. Pompeu de Sousa - Permite-me V. 
& úrrújparteT · 

. o SR. MAÜRO BEriEVIDES :.__ Jiois nao: 
O Sr. Pompeu de Sousa- Meu caro amigo 

~-conterrâneo, nobre S_enador Mauro Benevides, 
é uma honra pOder participâr brevemente dO- dis
curso de V. EX' Não poderia deixar de fazê-lo, 
eu que sempre me proclamo a quarto Senador 
pelo Ceará. Na verdade, todos_ n6s, cearenses, 
de perto e de longe, acompanhamos a comovente 
homenagem que o nosso Estad_o prestou a Vrrgí~ 
Jío Távora. Adma de todas as ideologias, acima 
de todas as correntes políticas, Virgílio Távora ti· 
nha_a alma dp Ceará, como tinha a alma do Nor
deste e a alroª do Brasil. Quase sempre ern-ciun
pos políticos e ideológicos adversoS, a íulicâ vez 
em que estivemos numa mesma função pública 
foi quando participamos do sistema parlamentar 
de governo, no Governo· de João Goulart_ como 
Presidente da República e de Tancredo Neves 
como Primeíro-Ministro. Tenho por Virgílio Távora 
a admiração e, ao lado da admiração, o respeito 
que os verdadeiros homens públicos merecem. 
Tenho por sua memória um carinho remoto, um 
carinho que trans<:ende a e_le próprio ~- chega 
ao seu pai, embora a diferença de idade en_tte 
mim e o Seriador VrrgíJio Távora fosse muito pe
quena, creio que três ou quatro anos. Menino 
de quatorze anos de idade, lembro-me da emoção 
com __ que, derrubando o Governo de Matos Peixo
to, levamos ao Paládo da Luz ~e empossamos, 
como interventor então,. F'efríéilides TáVOrã,- pai 
do Senador VirgíJiOTâVo-ra,-uma das minhas Qran
des admirações da __ ad.olescênda e _da juv~ntude, 
Manoel do Nascime.nto Fernandes Távora:; de. yez 
que FernandeS Távora eram tõd.os os innãos: Ma
noel do Nascimento. Fernandes Táyora,_ Juarez 
do Nascimento Fernandes Távor~ e E'~_I:Õruido do 
Nascimento Fernandes Távora. Havia até certa 
redundân,cia entre Fernando e_FehJ?Ihdes, como 
se Fernando fosse pai do Femande_s, mas era 
a mesma pessoa. Não poderia, portanto, deixar 
de trazer minha homenage~ àquela figura tão 
complexa, tão mú1tipla, tão cheia de hwmmidade 
que era o Senador Vli'Qílio Távora, homem de 
fonnação militar. Lembro-me que sempre fazia, 
neste plenário, uma brincadeira com o Senador 
-Virgílio Távora e Cõhf o Senade:r Jart;?as P~ 
rinho: quando passaVa pelas duas primekas ban~ 

-- Cãâas dei lã do esqUerdo da plenário, sempre cum· 
Prímentava a "bancada castrense:·. ~s, curlosa
rriente, -esse homem militar, que formava uma 
"bãncada castrfmse·• cOm 6 Senador Jarbas Pas-
s8rinho, na verdade trazia da vida militai- o enqua .. 
dr_amentO, o -sens de responsábilidade, mas sem 
se despk nunca da condição do bom humor, da 
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simpatia, da enorme capacidade de conviver do 
bom paisano que era Vtrgllio Távora, como o é 
Jarbas Gonçalves Passan"nho. Portanto, meu caro 
amigo, meu_caro conterrâneo; meu caro Senador 
Mauro Benevides, receba neste aparte ao seu disw 
curso a minha adesão, a adesão de entusiasmo 
do homem público que fez sua vida pública no 
jornal e na cátedra universitária e só agora -
ca1ouro neste Senado- tem por Virgílio Távora, 
pela memória de Virgílio Tâvõta, -pela grandeza 
humana de Virgílio Távora, pela simpatia e pelo 
bom humor de Virgílio Távora; uma indelével sau
dade, saudade que todos os que conheceram Vir
gí]io Távora jamais deixarão morrer dentro de si 
mesmos. 

O SR. MACIRO BEI'IEVIDES-Náo há dúvi
da, Senador Pompeu de Sousa, que esta é real
mente uma manhã de saudade quando reveren
ciamos a memória de Vtrgílio Távora, aquele ho
mem decidido que se dedicou de corpo e alma 
às tarefas parlamentares, às missões políticas, aos 
encargos administrativos, e sempre o fez com 
desvelo e devotamento verdadeiramente. inexce
díveis. 

Sabe V. Ex" que esta Casa já acolheu, em seu 
seio, uma das maiores figuras da História política 
do nosso Estado, com projeção nacional, que 
foi o seu saudoso bisavô, o Senador T ornás Pom
peu de Sousa Brasil. V. Ex' sabe_que, pela cultura 
humanística do inolvidável Senador Pompeu, ele 
soube engrandecer o Ceará nos tempos do velho 
Senado, recordado tantas vezes por Machado de 
Assis,nassuascrônicas magnificas. V. EX', portan
to, que dá continuidade, no plenário desta Casa, 
às tradições do seu bisavô e, sobretudo, às tradi
ções políticas do povo cearense, pode aferir muito 
bem o que representava Virgílio Távora na sua 
condição de Senador pelo Estado do Ceará, que, 
discutindo e debatendo os problemas nacionais, 
granjeou prestígio e renome, a ponto de ser admi
rado, indiscriminadamente, por todos os Partidos 
e, praticamente, por todos os segmentos da socie
dade brasileira. 

O Sr. Rachld Saldanha Derzi- Permite-me 
V. Ex' um-aparte? -

O SR. MACIRO BEI'IEVIDES - Com ~muita 
honra, nobre Senador Rachid Sa1danha Derzi. 

O Sr. Rachld Saldanha Derzl- Nobre Sena
dor Mauro Benevides, entendemos bem a emo
ção de V. EX' nesta hora em que presta esta home
nagem póstuma ao extraordinário homem públi
co que foi o Senador Vkgilio TáVora. AmiQo frater
nal de Vtrgl1io Távora há 34 anos, conheci-o bem, 
convivi na intimidade com todas as suas qualida
des e, sobretudo, com seu alto espírito público. 
Lembro-me de quando ele foi coordenador da 
campanha de Jânio Quadros à Presidência da 
República, ele foi hábil, mas enérgico, porque o 
nosso candidato era de trato difícil e lhe criava 
muitas dificuldades. Várias vezes senti as queixas 
e o desespero do nosso querido então Deputado 
VU'QíliO Távora, que, como- grande coordenador 
da campanha, foi o responsável por sua vitória. 
Fôssemos descn;ver todas as qualidades e os 
grandes serviços prestados a esta Nação por Virgf.. 
Iio Távora e ficaríamos aqui o- dia todo e talvez 
avançássemos pela noite, até o dia seguinte. Cada 
um de nós deu wn pequeno testemunho de quem 
foi Vrrgílio Távora, cuja ausência choramos com 
saudade. Fui, com Vlfgillo, Vlce-L1der do nosso 
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extraordinário L1der Jarbas Passarinho, üder que 
·nos dava as lnst.n.lções, nos comandava, mas nos 
daVa a liberdade de ir à linha de frente em defesa 
dos Governos da Revolução de então, tarefa difid
lima, porque a Oposição, aqui, era aguerrida, mui
to mais do -que hoje, e me lembro da inteligência, 
da capacidade, da valentia de Vrrgílio Távora ·a 
defender a política económica dos Governos revo
llicionár'ios Com -dedicação, com- capacidade, 
com percuciên-cia, com amor, cumprindo o nosso 
dever de Vice-Uderes, representantes desse gran
de Uder, como já disse, Jarbas Passarinho. Era 
um homem excepcional e com ele muito aprendi. 
Vem-me servindo muito, na continuidade da mi
nha vida pública, o estreito contato que com ele 
mantive. Um homem desses devia permanecer 
para sempre. Eni. nome do meu Estado, Mato 
Grosso do Sul,junto às palavras de V. EX' o nosso 
mais profundo sentimento à D. Luíza, essa ex
traordinária companheira de todas as horas de 
Vtrgilio Távora, e a seus filhos, especialmente Car
los Virgillo, que deverá dar continuidade à extraor
dinária vida póblica e exemplos que Virgílio Távora 
deixa à Nação. 

O SR. MACIRO BEI'IEVIDES-Nobre Sena
~dqr Rachid Saldanha Qeiil, V. Ex' soUbe analisar, 
no seu aparte, a figura exemplar de Vtrgílio Távora, 
seu-amigo durante-mais de três décadas de convi
_vênci<i nas duas Casas do Congresso NacionaJ, 
nesses lances que marcaram a campanha do ex
Presidente Jânio Quadros, quando o saudoso Se
p~dor cearense ~e a responsabilidade de coor
denar os trabalhos político-eleitorais leVadOS a 
efeitO Da<:luela oCaSião, convtv_endo com um hO
mem de temperamento diffdl, lançado à chefia 
_da Nação em 19(51. Mesmo assim, Vll'gílio execu
tou a sua tarefa até o de_rrade[ro momento, -Com 
aquela dedicação exemptar, aquela eSfOrço InaU
dito que fazia sempre, para demonstrar, de fonna 
cabal, que não deixava missão em meio do cami
nho. la aos óltimos instantes, demonstrando sem
pre boa vontade, perseverança e, sobretudo, aqui
lo que era uma d~s características da Sua persona
lidade, _o ~u incomparável ~spirlto público. 

O Sr. Man:ondes Gadelha - Pennite V. EX' 
um aparte? 

O SR. MACIRO BEI'IEVIDES- Com o apar· 
te_ o nobre Uder _Marcondes Gadelha. 

O Sr. Marcondes Gadelha --Nobre Senador 
Mauro Benevldes, V. Ex' fala em nome de todo 
o Senado Federal, em nome de todo o Congresso 
NacionaJ, em nome da nossa Nação brasileira, 
condoída com o passamento de Virgllio Távora. 
Ainda devo dizer, _em nome do meu Estado, em 
nome da-parafua, em meu nome pessoal e em 
nome-do Paftldo que represento nesta Casa, deoro 
dizer da dor, da mágoa profunda que sentimos 
pela perda desse extraordinário homem póblico 
que honrou todas as instâncias da ação política 
por onde passou. Da convivência, ao longo de 
tantos anos, com .Virgflio Távora, pude extrair, 
grandes e inesquecíveis lições. Pude admirar, 
ta.rnbém, no homem V!!'gmo Távorª vlrtudes de 
extraordinári_a __ signiflcação, a sua franqueza, a sua 
transparência, a serenidade. Pude, nobre Senador 
Mauro Benevides, admirar o estilo que era, tam
bém, parte definitiva e caracterizadora do homem. 
O estilo limpo, direto,_ enxuto, de quem coloca 
.sentenciosamente a sua argwnentaç~ em três 
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frases numeradas, como se estivesse_ didatica
mente num quadro-negro: n" 1, expendia_o con
ceito inicial; n9 2, a sua seqüência; n~ 3, fechava 
com urna conclusão quase sempre irretorquível. 
Aprendi a adrnkar, sobretUdo, a sua aplicaçáá. 
Quero_ crer, meu caro Senador Mauro Benevides, 
que era esta caracteristica de Virgl1fo que mais 
me comovia, a maneira como se fez presente, 
atuante a cada !nstante. Apesar da doença pertinaz 
que já há mais de cinco anos o afligia, Virgílio 
estava todos os dias nesta Casa carregando uma 
pasta cheia de alentados documentos grifados, 
sublinhados, corrigidos, retocados, como um tes
metódic_o, sistemático, obstinado, cuidadoso de 
quem varava noites, estudando, minuciosamente, 
cada fato da vida nacional. Virgl1iq Távora morreu 
em combate, meu caro Senador Mauro Bene
vi4es. E erlquanto forças o corpo combalido ãinda 
apresentasse, S: Ex' não desistiu um minuto se
quer, não se eximiu, não se omitiu, não se fechou 
em ·copas,-diante da sua responsabilidade. Penso 
que esta perseverança exemplar é um grande 
exemplo que Virgílio Távora qu!s nos dar, quis 
dar ao Senado Federal: a idéia de- um homem 
que, mesmo aos 69 anos de idade, se comportava 
como se estivesse começando cada dia, como 
se estivesse iniciando, com o mesmo ardor, com 
o mesmo -e;ntusiasmo, com o mesmo zelo, com 
a mesma aplicação, que é a palavra-chave que, 
a meu ver, define esse comportamento. QUis Vir
gílio Távora dizer que o próprio Senado Federal, 
velho de cento e cinqüenta e tantos anos, também 
tem que se renovar, também tem que se desdo
brar, também tem que atuar a cada dia, como 
se estivesse iniciando a sua nobre e augusta mis
são perante a nacionalidade brasileira. O que mais 
me comoveu foi essa dedicação diuturna, esse 
cuidado, mesm-o na fase mais dura, nesse Ultimo 
relance com que a doença sobre ele:_se abateu. 
Quero, nobre Senaaor Mauro Benevides, que rete
nhamos esta imagem, esta lembrança, e que pos
samos tentar imitar o seu exemplo e possamos 
seguir este_ comportamento. Quero crer, que esta 
será a melhor maneira de honrar a sua lembrança. 
Peço ~ V. Ex~' que faça nosSas, também, as suas 
palavras no encaminhamento da votaçaO do re
querimento, dando conforto ~ consolo para a fa
mília de Virgílio Távora,para D. Luíza,-essa eXtraor
-dinária rriulher que, agora, segue solitária a trilha 
partilhada, durante tantos anos, com V'trgilio Távo
ra. Peço que as suas palavras repassadas de sau
dade e da memória sempre viva de Virgílio Távora 
componhani, em nosso nome, um ramo para 
Luiza 

O SR. MACIRO BEI'IEVIDES - Agradeço 
a V. Ex", nobre Senador Marcondes Gadelha, sua 
manifestação emocionada sobre a figura extraor
dinária do Senador Virgílio Távora. V. 'Ex" destacou 
com ênfase especialíssima exatamente a edifican
te aplicação de VU'QJ1io Távora no estudo e no 
aprofundamento das questões que S. Br trazia 
a debate no Plenário do Senado Federal, do Con
gresso ou da Assembléia Nacional Constituinte. 
Foi exatamente essa aplicação que ma[s caracte
rizava o empenho, a iuta. o trabalho pertinaz dõ 
Senador Virgílio Távora. 

Recordo para V. EX', Senador Marcondes ()ade· 
lha, que, em_l975. V. EX' ocupava ainda uma 
cadeira na outra Casa do Congresso, o Senador 
Virgílio Távora se fez porta-voz da política econô-
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mica do Governo S. Ex' não se "formara econo
mista; engenheiro militar, era essa a sua especia
lizaçâo, mas aos poucos se identificou com aquela 
ciência~ o fazfa com bn1ho, com dedicação, e asso
mava à tribuna fazendo-o com brilho, ínigualável. 

Aquelas tabelas intermináveis, aquelas -compa
rações exaustivas, tudo aquilo S. EX' trazia para 
tentar comprovar, à sociedade, à política, à econo
mia que estava sendo posta em prática, na oca
sião, em nosso País. S. Ex' foi um homem que 
assimilava novos conhecimentos para poder me
lhor desempenhar a sua tar_efa. Por isso é que_ 
todos nós, hoje, sentimos a sua falta, a sua lacuna 
nos quadros da vida pública brasileira. O Senador 
V1rgílio Távora nos impressionava pela aplicação, 
pela dedicação, pela boa vonta.de_ e pelo empenho 
com que se entregava às grandes causas de inte
resse da comunidade. 

O Sr. Aureo MeDo- Permite V. Ex' um apar
te? 

O SR. MAORO BENEVIDES -Pois não. 

OSR.ÁOREOMELLO--SenadorMauroBe
nevides, sou daqueles que se mantêm permanen
temente em perplexidade ante esse e-stranho fe
nômeno da morte e o estranho desígnio dos cons
trutores do mun-do, que fazem comque naSçam 
as flores, se edifiquem. as realizações humanas, 
a vida floresça, frutifiqUe-e- ViCéje na suPerfície 
do planeta, para depois, inesperadamente, fazer 
desaparecer seres marcantes que deveriam ficar 
perpetuamente construindo aquela vivência e 
aquela trajetóriã. Há, sem _dúvida, um inistério 
grandioSo e profundo em tudo isso que, até hoje, 
a mente humana, embora tente, não conseguiu 
decifrar e definir. D.e minha parte, quando deSapa
rece um companheiro <:leste porte....,..- como Fãblo 
Lucena, Antônio Farias e tahtóS cólegas e amigos 
que perlustraram a superfíCie da Terra - a im
pressão que tenho é de que uma estrela deixou 
de fulgir no espaço sideral e partiu, como cadente, 
para mergulhar na escuridão e para sempre desa
parecer de nossos olhos. Onde o mistério, onde 
o significado, onde o alcance, onde a profundi
dade desse desígnio? somente a-abnegaçãó hu
mana, a mente superior, o espirltri voltado para 
as coisas místicas do grande mi~ério, podem, 
talvez , tangenciar e vislumbrar. E desde de jovem 
sempre fui, na minha modesta obra literária, um 
pesquisador dessa verdade e dessa profundidade, 
sem que até hoje, me permita assim- dizer, seja 
daqueles que se conformam com estes episódios 
de desaparecimento. Lamento multo que aqui ao 
meu lado, como era sistemáticO e habitual, não 
esteja, novamente, aquele companheiro que me 
ministrava ensinamentos, que era gentil, especial 
e surpreendentemente para comigo; porque, real
mente, eu não esperava receber tantas distinções 
quantas recebt desde o instante em que assumi, 
na substituição a Fábio Lucena, esta vaga do-se
nado da República. Virgilio Távora era um pbçó 
de ensinamentos, era uma matriz de fuJgurações, 
à qual eu já me estava habituando a me abeberar 
e a buscar, talvez até imprudentemente. Sentia 
naquela presença, naquela sabedoria, uma fonte 
enriquececlora que teria, sem dúvida, a alentar 
o meu espírito e me tomar ma[s sábio dentro 
da precariedade dos conhecimentos _ele um mo
desto brasileiro que buscava legislar e aperfeiçoar 
a sociedade em que_ vivia. Sei, Sr. Presidente e 
Srs. Parlamentares aqui presentes, ·que, no dia, . 

inclusive, da minha posse, relembrei os nossos 
velhos tempos em que, lá no Palâcto Tiradentes, 
enquanto de um- ladO ficavam as Bancadas do 
PDS e do Partido TrabaJhista Brasileiro, e, de outro 
lado, aquela grande ala que lembrava uma foice, 
um alfanje, que era a bancada de frente, a chama
da banda de música da União Democrática Nacio
nal, e enquanto aJi havia figuras que se exaltavam, 
-que atírigiam às vezes manifestações paroxísticas, 
até de ódio político, Virgílio Távora, singularmente, 
embora assumindo todas as responsabilidades 
da sua batalha e do seu Partido, era sempre um 
homem_ discreto, sóbrio, sereno e seguro na sua 
maneira de fazer ·oposição. Erà um homem res
-peitado, um homem sério que, para nós, ao tem
po,- éramos do grupo dos jovens, dos atrevidos, 
rios Lacerda quando assomava à tribuna para in
Vestir ç_qntfa o nosSO querido Getúlio Vargas, qUe 
merecia o nosso respeito, merecia a nossa consi
deração. Fábio Lucena estudou engenharia e 
poucas pessoas sabiam disso, porque Fábio era 
também uma mente polimorfa e altamente capa
citada. Certa feita, eu que ia diariamente ao seu 
gabinete, exigido por ele, para palestrarmos sobre 
div~rs'?s assuntos, disse-me, Fábio que Vírgílio 
s~ surpreendeu q1:1ando ele proferiu uma fala que 
demonsttava _o seu conhecimento de assuntos 
de eÕgenharla, e Fábio Lucena, que também atrás 
daquela máscara _de severidade, na reaJidade, era 
uni tremendo humorista, disse que recebeu uma 
verdadeira aula de engenharia dada por V~rg:J1io 
através da triblJila do Senado FederaJ, enquanto 
ele lutou para sustentar aqueles seus conheci
mentos de acadêmico, evidenciando alguma 
ciê"ncia a respeito dos assuntos de engenharia. 
De sorte _que essa convivência com Vrrgilio Távo
ra, propor:Çíónada !leste poucO _tempo de convívio 
aqiJi, no_ ~nadg, serviu-me para estabelecer uma 
identific~çã_o_que eu quisera houvess~sido_mais 
profunda. Eu estava sem saber da gravidade cte 
sua enfermidade, aguardando que se renovasse 
tãO logo regressasse do hospital, de onde chegou 
a ter _alta_ em dias passados. Infelizmente, agora 
Virgílio partiu; partiu conter outros partiram; partiu, 
como ausentes ficaram alguns companheiros que 
não se reelegeram; saiu deste plenário como mui
tos -que aqui estiveram e hoje, talvez, estejam_ r~~
nidos em outra_ ~sse_rnbléia, numa assembléia su
perior. COmO já disseram outros oradores, esse 
sábio, esse homem de caráter, essa figura vertical, 
esse homem austero_e probo, que procurava sem
pre manifestar-se através do que fosse reta e justo, 
há de permanecer, no seu exemplo, nos propor
danando tãmbém itinerários ao nosso mode_sto 
cabedal de Sabedoria, a fim de que possamos 
realmente cumprir este considerato para o qual 
fomos designados, que é o de;.sOlidifiCarmos algu
ma coisa em beneficio da sociedade e do futuro 
da nossa gente e do nosso País. Muito obrigado 
a V. Ex' 

O SR. MAORO BENEVIDES -,Agradeço a 
V. E>r, nobre Senador Áureo Mello, pela interven
ção, rememorando fatos_ ligados à vida político
parlamentár de Virgilio Távora, desde quando de
PutaCio à Càmaia~ entao 16ca)izadéi no Rio de Ja
neiro, pertencendo à União Democrática Nacio
nal, ond~ se portava com a maior dignidade, res
peitando adversários e marcando a sua presença 
na defesa daquelas teses_ que seu Partido apon
tava como fundamentais para os destinos da na-
cionalfdade. · · 

V. EX' vai sentir, certamente, ao seu lado, na 
disposição da bancada, a fa1ta do Sénador Virgfllo 
Távora, seu conselheiro e amigo, de quem, segun
do o seu aparte, recolhia diariamente üções sa
pientissimas em tomO de-questões vitais para o 
n<?SSo País. . . , 

Muito grato a V. Ex', Senador Aureo M~llo. 

O Sr.-J8mil Haddad ..:....pefniite-ffie v. Ex' Um 
aparte? 

O SR. MAORO BENEVIDES -Concedo o· 
aparte ao nobre Uder Jamil Haddad. 

O Sr. JamU Haddad -Nobre Senador Mauro
Benevides, encontrava-me em meu Gabinete na 
sexta-feira próxima passada, quando fui informa
do do lalecimento do nOsSO-qUeridO companheiro 
Senadõr VfrQíliO Távófa. -Imediatamente compa
reci ao Plenário da Assembléia Nacional Consti
tuinte, e lá, como Presidente Nacional do Partido 
Scrcialista Brà.SilelrO, falei em meu nome, do meu 
Partido e em nome dos deputados constituintes 
que fazem parte ·da nossa bancada na Assembléia 
Nacional COristituinte. -Há um ditaâo muito sim
ples que diz que _a úni~a_ coisa_~erta na vida é 
a morte. Feliz. porém, daquele que ao nos deixar 
pode receber uma homenaQem como esta que
hoje prestamos ao grande homem públiccr que 
foi Virgílio Távora; que pode recebe-r uma home=
nagem, corno aquele do Plenário da Assembléia 
Nacional Constituinte, que quando o seu nome 
foi citél_do, uma vaia se esboç_ou _D.a_s galerias e 
o Plenário de_ pé aplaudiu Virgílio Távora. Feliz 
do homem que nos deixa e nos deixa saudades. 
Recordo aqui, neste momento, quando conheci 
Virgílio Távora. Era eu jovem_ ain~. dirigente do 
Partido SociaJista no antigo Distrito Federal, quan
do, le-lado pelo grande Presidente fundador do 
Partido Socialista Brasileiro, nosso querido Presi
dente_João Mangabeira, fui com ele ao Ministério 
da Viação e Obras Públicas, no momento em 
que VirgiJio Távora era o Ministro daquela Pasta, 
no primeiro Governo parlamentarista que se 
havia fundado _naquela época, sob o comandO 
de Tancredo Nev_es. Posteriormente vim a me en~ 
centrar com ele neste plenário, com aquela vivaci
dade, com aquela capacidade de dlscussão dos 
assuntos, principalmente da política econôrnico
financeira Tive momentos do mais profundo _co
nhe_dmento da sua personalidade, quando juntos 
participamos da Comissão da Dívida Externa. Hà 
cerca de urn mês o encontrei no: correàor dÓ 
Senado e lhe perguntei sobre a cirurgia que aca
bara de fazer em São Paulo. Respondeu-me que 
havia sido uma cirurgia muito ·difícil, porque já 
era um tecido muito mexido~_ Como médico,_ en
tendia e conhecia a profundidade do seu sofri~ 
menta, q_ue_não demonstrou em mo~ento algum 
aos seus companheiros no Senado, nem aos seuS 
companheiros na Assembléia Nacional Consti
tuinte. Dedicava-se diutumamente aos trabalhos 
da COnstituinte, aos trabaJhas do Senaào, comes
se-jovem fosse e:Corno se __ e_stive_s~e na plenitude~ 
da _saúde. Peço a V. Ex',_ nobre Senador Mauro 
Benevides, que tão bem representa o Estado do 
ceará e que, neste momento de tristeza e doÍ", 
fala por todos nós, leve a palavra do seu antigo 
companheiro da união Parlamentar Interestadual, 
Deputado Estadual pelo antigo Estado da Guana
bara, o sentimento, o preito e §audade do meu 
Estado do Rio de Janeiro à DOna LuízB e à família 
do nosso,querido e saudoso VirgíJio Távora. Agrá-
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deço a V. EJ(.', que nos propiciou, ao fazer este 
pronunciamento, a oportunidade de podermos 
prestar esta homenagem póstuma a quem muito 
mereceu ...... V_rrgílio Távora. - -

O SR. MAORO BENEVIDES -Levarei a 
mensagem de V. EX", nobre_Ud,erJarnil Haddad, 
à Exm" Sr' D. Luíza Távora, ao Deputado Carlos 
Virgílio, a Têreza Mada Ximenes, ao seu esposo, 
Jorge Ximenes, enfim a to4qs: _Q.li~Ç~tenSes, ao 
próprio Governador Tasso Jereissati, que hoje 
tem a responsabilidade de comandar os Qe_stinos 
do Ceará, e que _realmente presidiu aquela soleni
dade que marcou a despedida de Virgflfo, quando, 
todos nós, aJi, falávamos - Senador Cid S.abóia 
de Carvalho, representando o Presidente Hum
berto Lucerla; Senador Jarbas Passarinho , Presi
dente do PDS e eu própdo, representando a As
sembléia Nacional Constituinte- diante do Chefe 
do Executivo e das mais altas autoridades do Esta
do, rendendo ao extinto a nossa homenagem sen
tida e o desejo de que sua alma repouse em 
paz, já que ele foi "um justo e um bom"'. 

O Sr. Raimundo Ura --Permite V. Ex"- Um 
aparte? 

com o n~ País. Portanto, não poderia ser outra · 
a minha atitude, referendando aquilo que o com~ 
palihelro Marcondes Gadelha já O fez em nome 
da Paraíba, de trazer, ao Plenário_-"do S_ebádo _o 
reconhecimehto peta grande figura, PelO grande 
homem público que foi Vtrgiliõ TáVora, cearense, 
para~bano e nordestino. Também neste instante 
faço um apelo para que a imprensa nacional deixe 
l?emdaro o __ título de coronel. pois quando lemos 
na imprensa nadoilal verificamos que a notícia 
sempre é feita da_seguinte maneira: "desaparece 
um dos coronéis do Ceará" ou "faleceu um dos 
coronéis do Ceará". I:: preciso que a imprensa 
esdareça que esse título_de coronel foi adquirido 
pelos e_studQs e_ pela carreira militar que segUiu 
o_ nObre Senador Vrrgílio Távora. Ele foi para a 
reserva ·como-cqrpneldo ~éfcito, como_ ellge
nheiro militáf, e a sociedade brasileira, a opii-üão 
pública brasileira absorve o titulo 4e.corone!com 
certo desagrado; é um titulo até certo ponto pejo
rativo, porque se refere n?io ao_Coron_el, à patente 
nlilítar, mas normaJmenteao_domínio do sistema 
Coronelista q'ue existiu no Nordeste e ·que se re}a
ciórla ra·mbem com ·um titulo que dá à pessoa 
a característi_c_a_de_l.IDl_bomem retrQgrado, conser-

- -Vador e reacioná_do, exatamente o inverso da per-
O SR. MAURO BENEVIDES -Concedo o sonalidade do nobte Senadoü:'irgílio Távora. Ele, 

aparte ao oo_bt:e Sen~O.(Raiml.!ndo Ura. de forma_ ro_u_ífo _forte, _(ogitQ v(va, demonstrou, 
O Sr. Raimundo Ura -Nobre Senador Ma_u- aqui, no Senado Federai.~ na_Assembléia Nacio-

ro Benevides, V. Ex!' sabe da_relação de amizade na! Coilstifuirifu, q-ue· fof homem atualiZa.do, um 
que existe entre irmãos do ~i"á e da Paraíba, homem rilodeino·,·-um·homem progreSSLsta e Ce-
uma relação histórica que serripre· fez com que no\iãdQr. Pelo seu trabalho na Assembléia Nacio-
os assuntos políticos e económicos do Ceará_ fos- nal COnstituinte, é reconheci_c;f9 por toda a sede-
sem também relacionados com os da Paraíba dade cearense, porque todos nóS temos conheci-
O grande Ministro José Américo _d~ Almeida, pa~ inento de que há poUCOS dias recebeu a maior 
raibano, sempre foi tido pelos ceareOSes como homenagem que um filho cio Ceará poderia reCe-
um filho do Ceará, dada a sua relação de amizade bei- ·pelo- seu- trabalho na ·AsSembléia Nacional 
e o seu trabalho naquele Estado-irmão. Dentro Co_rl_stituinte, o r~onhedmento por todos o_s_seg-
desta tradição histódca, tive a imensa satis.t:ação _menteS da- Socieçlade cearerisé -:- pelos sindica-
de estudar na Escola Preparatória de Cadetes do ~s, pelâS- IgrejaS, pela~-irriprensã, peJos ;ntelec;.. 
EXército;·emFórt.àleza, onde o nosso companhei- tuaJs, enfim, por todos_os S_etorês representathiQs 
ro Virgílio Távora havia sido estu_d.ªnte. naquele da Sociedade. cearense~ Ne.ste:.iilstante _é neces-
mesmo edifício, no antigó COlégiO Militar de For- sário que a _imagem fique, deve permanecer na 
ta1eza. Vivenciando a Cidade de Fortaleza, ainda opinião pública··orasilelra·qile Virgílio TãV_ora era 
jovem estudante, tive a oportunidade de, a partir um homem trabalhadõf, Um homem sério, sobre-
daí, Corrieçar a· admirar a··perSonal!daâe, o pres- tudC), um homem renovador, progressista e atuali-
tigio e os serviços prestados por Vll'gílici Távcira zcido, d~entro do que as novas gerações de Drãsi-
ao povo cearen_s~. Ao-chegar ao Senado da-Repú- !eiras .. esperam de um grande homem. 

Junho de I 9(!8 

.mais nobres e mais profundos, à figura inesque
Cível, notável, do grande cearense, do grande bra
Sileiro que foi o Senador Vrrgflio de Mofae,s Fer
nandes Távora. 

O SR. PRESIÓENTE (Humberto LUcena) -
Em meu nome pessoal e dos demais membros 
da Mesa Diretora do Senado Fe~eral, associo-me 
à homenagem que o Plenário presta, hoje, à me
mória do Senador Virgílio Távora. 

Desde que assumi a Presidência do Senado, 
no começo do ano passado, através do próprio 
Senador Vrrgmo Távora, tomei cOnhe:cimento da 
pertinaz moléstia que o acometia e pude sentir 
de perto, naquele diálogo que se repetia a cac;la 
vez ·que S. Ex' .n~cessitava· transportar-se a São 
Paulo para novos exames, a sua im~ coragem, 
diante da perSpectiva de pouco tempo de vida, 
porque ninguém_ mais çlo qu~:_S. Ex"' con!Le_cla _ 
o mal que aos poucos ia diminuindo a sua existêl)
cia. Podeda dizer que encontrei em S. ~;X um 
estóico, pois, em certa ocasião, chegou a me dizer 
que estava pronto para enfrentar a dura realidade 
daquela doença que o atingia, e que _§e dispunha 
morrer lutando pelo seu País e pela sua gente. 

Aliás, a vida pública do Senador Vargílio Távora 
foi sempre caracterizada pela autenticidade. De
putado Federal, por três Legislaturas, Governador 
do seu Estado por duas vezes, foi - como bem 
acentuou o sei1ador Máuro Benevides~ LiOl dOS 
maiores responsáveis pelo desenvolviml!nto eco
nômico do Cea.r.á, sobretu4o no que tange à insta
lação de seu modeino Pai-que Industrial, em For
taleza; Ministro da Viação e Obras PUblicas, no 
Go~emo parlamentarista chefiado, pelo nosso 
in~squecíve!._cgmpanheiro Tancredo Nev~ em 
1961; Senador da República por dois mandatos, 
VirgíJio Távora foi assim um homem público._que 
escreveu páginas admiráveis de pabiotismo e de 
espírito público. 

blica tive a satisfação de ver, de presenciar e sentir 
que aquele conceito que, como jovem, havia feito 
do Senador Virgilto Távórã, COiriO -deputado fede
rai e como governador do Cearã;. refefeiidava-se, 
aqui, no dia-a-dia no Senadq Federal.o_I_~inbém 
nesta oportunidade presto outro depoimento. No 
ano passado, quando viajaiTIOS para os "EStados 
Unidos, como membros da Comissão da Dívida 
Extema,·o COmpanheiro Virgílio Távora dedica
va~se, de uma forma, até certo ponto, acima das 
necessidades daquele trabalho. Era ó -primeiro 
que se apresentava à mesa de trabalho, incan
sável, apesar de, naqueles dias, estar sofrendo 
de uma contusão no seu_ tornozelo. T.m.i::l~ dificul
dades para andar, mas nos acompanhava de uma 
forma pujante, de uma forma fofte- e decidida, 
durante aquelas 12 ou 14-__h.qr.aJuiiárias em qu~ 
visitávamos os ministériOs- e os, ·departamentos 
financeiros dos Estados Unidos. Ele sempre esta
va anotando, rabiscando e corrigindo tudo aquilo 
que era importante para o Brasil e, em todas as 
oportunidades, com fumeza demonstrava o seu 
_p~otismo e a defesa dos assuntos relacionados __ 

- Mas o que mais me impressionava no Senador 
Vtrgílio Távora, como o traço marcante_ de_ S!Ja 
personalidade, foi o do a_utQditada _em economia. 
Quem, como ele não fez o CUfSO superior de Eco
nomia - engenheiro que era - de repente, no 
trato com a cOisa pública, no dia-a-dia do debate 
parlamentar, nesta verdadeira universidade· que 
é o Congresso Nacional, S. Ex" começqu a atuar 
no Senado ÇOJTlO se e_conomi~ (asse. E de~ 
tribuna, e do microfone de apartes. ouvi, vádas 

- - O SR. MAURO BENEVIDES- Nobre Sena- vezes, magníficas lições de Economia Política que 
dor Raimundo Lira, V. EX' faz, sem dúvida, uma foram proferidas, neste plenádo, pelo nosso sau-
GQ.f!Ceitua!;ão lapidar em tqmo da figUra notável ~ciQso senador Virgllio Távora. _ _ .. 
~fk>_Sel)açi,or Ytrgílio "fáv;o~; aquel~_ cida~9 probo, . .Com _estas palavras, desejo Sfgriificar a emoÇão 
honrado, austero; aquele homem público de posi- de que fui possuído e todos os demais membros 
cionamento retilíneo, que sabia t9~W ~des. no- da Mesa do Senaºq_Federal,_ '}l!and.o tivemos c.a:-
momento exato e. respeitar adversários, impon- nhecimento da infausta noticia de sua mOrte. 
do-se à admiração não apenas dos seus Pares Hoje, 0 Senado, através do seu Plenário, pela 
nesta casa .. c;omo de outros companheiros nos- palavra do Senador Mauro Benevides e apartes 
sos que integram a Assembléia NacionaJ Consti- de todos os Senadores presentes a esta Sessão, 
tuinte, sobretudo da própda Naç_ão Brasileira, na prestou_s_ua primeira homenagem à sua memória. 
discussão de cujos problemas se dedicou de cor- Dentro de poucos dias, tão Jogo as Uderanç!,'ls 
po e alma, a ponto de sacrificar sua própda saúde, se_ entendam com a família enlutada, haveremos 
para que pudesse desempenhar até a última hora, de realizar um<;~ _Sessão Especia1 em homenagem 
até o_.ú1_tirno_ ~.t4nte, o seu mal!c;i?lp de .Sen~dor à memória deste grande cearense, nordestino e 
pelo Estado do Ceará, - -.- : brasileiro que foi o Senador Virgílio Távora. 

Aqui está, portanto, Sr. Presidente, a nossa soli-
d_adedade_ao requerimento de que V. Ex" _é o pri- O SR. PRESIDEN'IE (Humberto Lucena)-
rrleiro signatário, para que suspendamos esta ses- Em votação ó i'e(Jueririlento. · __ _ 
são e, em oportunidade pr6xima, tenhamos con- os·srs. Senadores que o aprovam queiram per-
dições de_ dar contlm.lid~d~-~ esta hornenag~J!l manecer sentados_. (Pausa.) 
que se presta hoje, com o calor dos sentimentos - · · Apfovado. - -
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Solicito aos presentes permanecerem de pé, 
para que seja observado 1 minuto de silêncio, 
conforme deliberado. (Pausa.) 

(Procede-se à homenagem aprovada.) 

O SR. PRESIDEI'ITE (Humberto Lucena) -
Nada mais havendo a tratar, vou encerrar a ses
são, convocando uma extraordinária a realizar--se 
amanhã, às 1 O horas, com a seguinte 

ORDEM DO DIA 
-l-

PROJETO DE LEI DA CÂMARA 
N• 26, DE 1988 

Continuação da discussão, em turno único, do 
Projeto de Lei da Câmara n9 26, de 1988 (n~ 
201/87, na Casa de origem), que estabelece nor
mas para a realização das eleições municipais 
de 15 de novembro de 1988 e dá outras providên
cias, tendo . 

PARECER DE PLENÁRIO, proferido pelo Sena
dor José Fogaça, favorável ao projeto nos tenno_s 
de substitutivo que apresenta. (Dependendo de 
Parecer da Comissão de Constituição e Justiça 
sobre o projeto, o substitutivo e as emendas; e 
dependendo, ainda, de parecer do relator de ple
nário, sobre as emendas.) 

-2-

MENSAOEM N• 145, DE 1987 
Escolha de Chefe de Missão Dlpl~tlca 

Discussão, em turno único, do Parecer da Co
missão de Relações Exteriores sobre a i'4ensagem 
n\1 145, de 1987 (n? 242/87, ·na orfgem), -de 14 
de agosto de 1987, pela qual o Senhor Presidente 
da República submete à deliberação do Senado 
a escolha do Senhor Murillo Gurgel Valente, Em
baixador do Brasil junto ao Reino da Noruega, 
para cumulativamente, exercer· a função de Em
baixador do Brasil junto à República da Islândia. 

-3-

MENSAOEM N' 158, DE 1987 
Escolha de Chefe de Missão Diplomática 

Discussão, em turno único, do Parecer da Co
missão de Relações Exteriores sobre a Mensagem 
n9 158, de 1987 {n9 258/87, na origem), de 2.5 
de agosto do corrente ano, pela qual o Senhor 
Presidente da República submete à deliberação 
do Senado a escolha do Senhor Octávio Rainha 
da Silva Neves, Embaixador do Brasil junto à Re
pública da Índia, para, cumulativamente, exercer 
a função de Embaixador do Brasil jwtto ao Reino 
do Nepal e República de Sri Lank~. 

-4---

MEI'ISAOEM N• 206, DE 1987 
Escolha de Chefe de Missão Dlplomátlca 

Discussão, em turno único, do Prarecer da Co
missão de Relações Exteriores sobre a Mensagem 
n• 206, de 1987 (n• 319187, na origem), de 24 
de setembro de 1987, pela qua1 o Senhor Presi
dente da República submete à deliberação do Se
nado a escolha do Senhor Aderbal Costa, Embai
xador do Brasil junto à República Cooperativa da 
Guiana, para, cumulativamente, exercer a função 
de Embaixador do Brasil junto a São Vicente e. 
Granadinas. 

-5-

MEI'ISAOEM N• 210, DE 1987 
Escolha de Chefe de Mtssão Diplomática 

Discussão, em turno único, do Parecer da Co
missão de Relações Exteiiores sobre a Mensagem 
n• 210, de 1987 (n• 334/87, na origem), de 9 
de outubro de 1987, pela qual o Senhor Presi
dente da República submete à deliberação do Se~ 
nado a escolha do Senhor Jorge Ronaldo de Le
mos B_ad>osa, Embaixador do Brasil junto à Repú
blica do Zaire, para, cumulativamente, exercer a 
função de Embaixador do Brasil junto à República 
Popular do Congo. 

-6~ 

MENSAOEMN•211,DE 1987 
~ Escolha de Chefe de Missão Diplomática 

Discussão, em turno único, do Parecer da Co
missão de Relações Exteriores sobre a Mensagem 
n' 211, de 1987 (n• 335/87, na origem), de 9 
de _outubro _de.1987,_pela quaJ o Senhor Presi
dente da República submete à deliberação do Se
nado a escolha do Senhor Guy Marie de Castro 
Brandão, Embaõc:ador dO Brasil junto à República 
do Senegal, para, cumulativamente, exercer a fun
ção de Enibaixaçlçr do Brasil jwtto à República 
Islâmica da Mauritâriia. -

-7-
MENSAOEM N• 231, DE !987 

Escolha de Chefe de Missão Dlplomátlca 

Discussão, em turno único, do Parecer da Co
missão de_ Relações óclêrlOres sobre a Mensagem 
n• 231, de 1987 (n' 392/87, na ongém), de 30 
de outubro de 1987, pela qual o Senhor Presi
dente da República submete à deliberação do Se
na_do __ ;;J. escolha do Senhor Jayme Yilla.-Lobos, 
Embaixador do Brasil junto à República Gabo
nesa, para, cumulativamente, exercer a funçã-o 
de Embaixador do Brasil jwtto à República da 
Guiné--Equatodal. 

-8-
MENSAOEM Ni 445, DE 1987 

Escolha de Chefe de Missão Diplomática 

Discussão; em turno único, do Parecer da Co
missão de Relações Exteriores sobre a Mensagem 
119 445, de 1987 (_n9 642/87, na origem), de 3 
de dezembro de 1987, pela qua1 o Senhor Presi
dente da República submete à deliberação do Se
nado a escolha do Senhor Sérgio Seabra de Noro
nha, Ministro de Segunda aasse, da Cãrreirci -de 
Diplomata, para exercer a função de Embaixador 
do Brasil junto ao Estado do Coveite. 

-9-

MENSAOEM N• 446, DE 1987 

Escolha de Chefe de Missão Diplomática 

_Ois_çy_~_Q, _ _g_m turno único, do Parecer da Co
missão de Relações Exteriores sobre a Mensagem 
n• 446, de 1987 (n• 643/87, na origem), de 3 
de dezembro de_ U~87, pela qual o_Senhor Presi
dente da República submete à deliberação do Se
nado a escolha do Senhor Raymundo Nonnato 
Loyola de Castro, Ministro de Primeira Gasse, da 
Carreira de Diplomata, para exercer a função _de 
l;mba.ixador do Brasil jwtto à República das Fili
pinas. 
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-10-

MEI'ISAOEM No 39; DE !988 

Escolha de Chefe de Missão Diplomática 

DiScussão, em turno único; do Parecer da Co
missão de Relações Exteriores sobre a Mensagem 
11' 39, de 1988 (n• 37/88, na origem), de 19 de 
janeiro de 1988; peJa qual o Senhor Presidente 
da República submete à de~beração do Senado 
a escolha do Senhor Fernarldo Silva Alves, Embai
xador do Bras!:l junto·à. República de Trinidad e 
Tobago, para, cumulativamente, exercer a função 
de Embaixador· do Brasil juntO à ·comuniâade 
de Domínica ... 

-11-

MENSAOEM N• 5li; DE 1988 

Esco~a_ de Chefe de Missão Diplomática 

Discussão, em turno único;-do Parecer da Co
missão de Relações Exteriores sobre a Mensagem 
n' 56, de 1988 (n• 66/88, na oiigem), de 2 de 
fevereiro de 1988, pela-qual o Senhor Pres!d.ente 
da República submete à deliberaçaO do 8ehadõ
a escolha do Senhor Fernando Silva Alves, Effibai
xador do Brasil juntõ à RepúbliCa de Trinidad e 
Tobago, para, cumulativamente, exerc_era função 
de Embaixador do Brasil jwtto à Santa Lúcia. 

-12-

MENSAOEM N• 79, DE 1988 

Escolha de Chefe de Missão Diplomática 

bisCUssáO; em tUrno únicO, dO P8ieCer da Co
missão de Relações EXteriores-sobre a Mensagem 
n• 79, de 1988 (n• 105/88, na origem), de 12 
de fevereiro do corrente ano, peJa qual o Senhor 
Yr-E!sidente- da República submete _à deliberação 
do Senado a escolha do Senhor_Joaquim Ignácio 
Amazonas MacdoweU, Ministro de Segunda Gas
se, da Carreira de Diplomata, para exercer a fun
ção de Embaixador do Brasil junto ao Reino da 
Tailândia. -

-13- "'~ cc_~ 

MENSAGEM N• 80, DE 1988 

Escolha de Chefe de Missão Diplomática 

Õiscussão, em turno único, do -Parecei- da Co
miss.3o de Relações ExtertOres-sobre a Mensagein 
n? 80, de 1988 (n"' 106/88, na origem), de 12 
de fevereiro do corrente ano, pela qual o Senhor 
Presidente da República submete à deliberação 
do Senado a escolha do Senhor Brian Michael 
Fras~rNeele, Ministro de Segunda Çlasse, Qa Car
reira de Diplomata, para exercer a função de Em
bi3ixador cto BrasH junto_ à República Federal djl 
Nigéria. 

-14-

MENSAOEM N' 101, DE 1988 

Escolha d~ Chefe de Missão Diplomática 

Discussão, em fumo único, do Parecer da Co
missãO de RelãÇôes Exteriores sobre a Mensagem 
n9 101, de 1988 {n~ 128/88, nã origem), de 15 
de março de 1988, pela qual o _Senhor Presidente 
da República submete à deliberação do Senado 
a escolha do Senhor Renato Prado Guimarães, 
Ministro de PDmeira Classe, da Carreira de Diplo-
rriata, ·para exercer a função_ de Embaixador do 
Brasil ji.mto à República da Venezuela: 
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-15-
MENSAGEM N• I 08, DE 1988 

Escolha de Chefe de Missão Diplomática 

Discussão, em turno único, do Parecer da Co
missão de Relações Exterioi'es soPre a Mensagem 
n• 108, de 1988 (n' 148/88, na origem) de 4 
de abril de 1988, pela qual o Senhor Presidente 
da República submete à delibera_ção do Senado 
a escolha do Senhor Rubens Antônio Barbosa, 
Ministro de Primeira Casse, da Cãrreira de Diplo-- . 
mata, para exercer a funçã9 d~ Embaixador na 
delegação permanente do Brasil junto à Assoda
ção Latino- americana de Integração, 

-16-

MENSAGEM N• I 1 O, DI:: 1988 

Escolha de Cht:fe de Missão Diplomática 

Discussão, em turno único, do Parecer da Co
missão de Relações Exteriores_sóbre a Mensagem 
n' JJO, de 1988 (n' 159/88, na origem), de 20 
de abril de 1988 do corrente, pela qual o Senhor 
Presidente da Repúbllca submete à deliberação 
do Senado a escolha_ do Senhor Asdruba1 Pinto 
de Ulysséa, Embaixador do Brasil junto ao Estado 
de Israel, para, cumulativamente, exercer a função 
de Embaixador do Brasil junto à República do 
Chipre. 

-17-

MENSAGEM N' 111, DE 1988 

Escolha de Chefe de Missão Diplomática 

Discussão, em turno único, do Parecer da Co
missão de Relações Exteriores sobre ã Mensagem 
n• 1 I 1. de 1988 (n' 160/88, na origem), de 20 
de abril de 1988, pela qual o Senhor Presidente 
da República submete à deliberação do Seriado 
a escolha do Senhor Ronaldo Mota Sardemberg, 
Embaixador do Brasil junto à União das Repú
blicas SOviéticas, para, cumulativamente, exercer 
a função de Embaixador do :arasil junto à Repú
blica Popular da Mongólia. 

O SR- PRESIDENTE (Humberto Lucena) -
Está encerrada a sessão. 

(LeWJnta-se a ses~o às 13 horas.) 

ATO DA COMISSÃO DIREI'ORA 
N• 19, DE 1988 

A Comissão Diretora do _Senado_ Federal, no 
uso de suas atribuições IeS_ais _ço_rystantes do De
creto Legislativo n? 114, de 1982, prorrogado pelo 
Decreto Legislativo n9 18, de 19:86, considerando 
o disposto no § }9 do art. 3" e nos §§ )9 e 49 

do art. 89 c:lo Decreto-Lei n"' 2.335, de 12 de junho 
de 1987, e o _disposto ilo parágrafo úi'lico do art. 
19 do Decreto-Lei n? 2.425, de 7 de abril de 1988, 

Resolve: 
Art 1 o Os valores dos subsídiOs (parte fixa 

e variável) dos Senadores da República, bem co
mo a ajuda de custo, fiXados pelo Ato n" 7, de 
1988, da Comissão Diretora, ficam reajustados 
em 17,68% (dezessete virgula sessenta e oito por 
cento), a partir de 19 de junho de 1988. 

Art. 29 Este Ato entra em vigor na data de 
sua publicação. 

Art. 39 RevogamwSe aS disposições em con
trário. 

Sala da Comissão-Diretoi'a, 3 de junho de 198"8. 
-Humberto Lucena -José lgnáclo Ferreira 
- Jutaby Magalhães - Dirceu Carneiro -
Fnmdsco Rollemberg - Wllson Martins -
João Lobo. 

ATO DA COMISSÃO DIRETORA 
N• 20, DE 1988 

A CoiniSSão Diretor;;~ do_Sen.:)do Feder~. no 
uso âe sua competência regimental, 

Resolve: 
Art. 1 ~ É revogado, a partir de 1 ~ de junho 

de 1988, o Ato da Comissão Diretora _no;- 1 O, de 
198a .. .. . .-

Art. Z' Este Ato entra em vigor na data_ de 
sua publicação. 

Art. 3"' Revogam-se as disposições em con
trário. 

Sala da Comissão Diretora, 3 de junho de 1988. 
=Humberto Lucena-José Ignádo FeJTeira 
- LourlvaJ Baptista - Jutahy Magalhães
Dirceu Carneiro - Francisco Rollemberg -
Wilson Martins. 

ATO DA COMISSÃO DIRETORA 
N• 21, DE 1988 

-A-Comissão Dlretora do Senado Federa), no 
- ·usó ·de suas atribuições regimentais e conside--

rando as disposições constantes do § 1 ~ do art. 
39 e dos §§ 1"' e 4~ do art. 89 do Decreto;.Lei n9 
2..335, de 12 de junho de _1987, e o disposto 
no parágrafo único do art. 1"' çlo Decr~to~Lei no 
2.425, de 7 de abril de 1988, 

Resolve: · 
Art. _1 9 Os valores de vencimentos, salários, 

salário-familia, gratificações e proventos dos servi
dores do Seriado Federai, de que trata o Ato fY? 
8, de 1988_,_ da_Comis~o Piretora, ficam fe_ajus
tados em 17,58_% (dt::zessete .Y:írgu1a sessenta e 
oito por cento}, a partir de 1~ de junho de 1988. 

Parágrafo único. -O disposto neste artigo apli
ca~se aos valores do salário-base e gratificações 
dos servidores do Centro Gráfico do Senado Fe
dera1- Cegraf e do Centro de lnformática e Pro
cessamento de Dados - Prodasen. 
-· M 29 .fiç;a r~ogad9, a partir de )9 de]unhÕ

de 1988, o art. 2o;- do Ato da Comissão Diretor_a 
h<1 11, de 18 de março de 198_a _ . . 

Art. _ 39 A despesa decorrente_ da aplicação 
deste Ato correrá à conta di$ 4çtaçõ~s destinadªs 
ao Senado Federal e aos seus órgãos supervisio
nados, no Orçamento Geral da União. 

Art. 49 Este Ato entra em vigor na data de 
sua publicação. 

Art. 59 Revogam-se as_ disposfções em con
trário. 
S~a da Comissão Diretora, 3 de junho de 1988. 

- HuQlberto Lucena -_José lgnáclo Ferreira 
- Lourlval Baptista -Jutàhy Magalhães-
Dirceu Carneiro - Francisco Rollemberg -
João l,.obo_- Wilson ~s. -

ATO DA COMISSÃO DIRETORA 
N• 22, DE 1988 

A ConllssãO- Diretora do senado Federal, no 
uso"de stia cOmPetência regimental e regulamen-
tar, . . . 

Resolve: 

Junho de 1988 

Art. 1 ~ A taxa de oçupação de que trata o 
§ 39 do artigo 439 do Reginlento lnterrio do Sena
dO-F"edeáll é fiXada em Cz$ 20.142,50 (vinte mil, 
cento e quarenta e dois cruzados e cinqüen"ta 
centavos), a partir de 1" de junho de 1988. 

Art. .2"' Este ato entra ero vjgor na date! de 
sua publicação. __ _ _ 

Art. 3o Revogamwse as disposições em contrá-
rio. . _ 

--6a!a da Comissão Diretora, 3 de junho de 1988. 
-Humberto Lq~J!a-J_Q~ lgnádo ~Juta-
hy Magalhães - Dirceu Carneiro - Fran
cisco Rollemberg - João Lobo - Wilson 
Martins. 

ATO DA COMISSÃO DIRETORA 
1'1• 23, DE 1988 

A Comissão Direto.ra do Senado Feder?), no 
uso de sua competência regimental e regulamen
tar, 

Resolve: 
Art. 1 ~ o A taxa de conservação de que trata 

o§ 3" artigo 439 do_ Regimento Interno do Senado 
Federal é fJXada em Cz$ 1.000.00 (hum mil cruza
dos). 

Art. _29 Este ato entra vigor .na data de sua 
publicação. 

Art. 39 Revogaril~se as disposições em conw 
trário. 

Sala da Comissão Dlretora, 3 de junho de 198$. 
-Humberto Lucena- José lgnáclo Ferreira 
- Lourlval Baptista- Jutahy Magalhães--
Dirceu Carneiro - Francisco Rollemberg -
João Lobo. 

ATO DA COMISSÃO DIRETORA 
- _N• 24, DE 1988. 

--A Comissão Diretor_a do Senado Federal, no 
uso de suas atribuições regimentais,_e tendo em 
vista o disposto no artigo 545 da Resolução n"' 
5Bn2, 

Resolve: 
Art. 19 A lota!;ãO e desingnação dos servido

res para servirem nos setores e funções adminis
trativas do Senado Federal será sempre precedida 
_4~ _verificação~ por parte do órgão de pessoal, 
da adequação do cargo efetivo õu emprego à 
posição funcional pretendida. 

Parágrafo único. _Em hipótese alguma admitir
se-à desvio de função, ficando os responsáveis 
sujeitos às sanções administrativas cabiv.eis. 

Art. 29 Este. atO- entra em-vigor na data de 
sua publicação. 

Art ,3'1 Revogam-se a& c:lisposfções em con· 
trário. · · 

Sala da CorilísSãO Diretora, 3 de junho de 198a 
-Humberto Lucena- José lgnádo Ferreira 
- Ju~y Magalhães - Dirceu Carneiro -
Francisco Rollemberg. 

ATO DA COMISSÃO DIRETORA 
1'1• 25, DE 1988 

Ampfia o número de cargos de provi
mento efetivo de Assessor Legislativo 
da Parte Especial e dá outras provldên
claa. 

A Comiss_ã_o Diretora do .Senado FePeral, ilo 
1,.1so de sua competêricia regimentar e_ de suas: 
atnbuições regu!amentares, 
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Resolve: 

Art. 19 O número total de cãrgos de Assessor 
Legislativo, da Parte Especial do Quadro de Pes
soal do Senado Federal, constante do Anexo do 
Ato n~ 26, de 1987, desta Comissão, passa a vigo
rar acrescido de até 52 (cinqüenta e dois) cargos. 

§ 19 Para o atendimento- _dO disPostO neste 
ato, ficam remanejadas 52 (dnqüen.ta e duãs) 
vagas existentes no Quadro d_~_e_e_ssoal do Senado 
Federal, na forma dõ ·anexo-ã-este ã.tõ. 

( 

§ 29 -Os car9os de que_trata o pafágrafo ante
rior serão providos por candidatos habilitados no 
con.ç!Jrso público de provas e títulos, homologado 
pelO Ato n~ 4:, de 1 ~85. desta_ Comissão. 

,Art. _ Z' Ficam remanejadas para as categorias 
JunCIOriais de origem qiie cOnstam do anexo a 
este ato,--as" vagas não preenchidas na forma do 
§ 29 do artigo ~nteric;?i"_. 

M _ 39 Na prazo de 90 (noventa) diãs a contar 
~ ~~~ d_e_ E_ui;_)_l_icªç~o d~ªt~_ ato, a Subsecretaria 
de Administração de Pessoal republicará a Parte 

-

Permanente e a Parte EsPecial do Ou_adro de Peg.. 
soal do Senado Federal com as alterações decor-
rentes da sua aplicação. - - -

Art. 49 Este atõ-entra em vigor na data de 
s_ua publicação. 

Art. 5o Revogam-se as disposições em con
trário, 

Sala da ComissãO Diretora, 3 de junho de 1988. 
-Humberto Lucena --JoSé lgnáclo Ferreira 
- L<>uriva) Baptista - Dirceu Cameir<> -
Francisco RoUemberg - Wilson Martins. 

-·-· 
SI'l'UP.ÇÃO 

I SITUAÇÃO 
HEStJL~.'l\NTE DA AJ:;LICAÇÃü 

ATUAL 
DESTE ~'::...TO-

I I - PARTE PERl"íANEN'I'E 

~·écnico Legi.slati v o -- -
Assistente Plenário . . . 
--

II -· PAHTE ESPECIAL ·-----

Assessor Legislativo. .. 

RESUMO DE TERMO DE CONVeuO CE
LEBRADO 

EN1RE A CAIXA ECONÓMICA FEDERAL 
E O SENADO FEDERAL 

Extrato do Termo de Convênio ·celebrado entre 
a Caixa Económica Federal e o Senado Federal. 
Objeto: financiamento, pela CEF, da construção, 
término de construção e aquisição de unidades 
residenciais em Brasília, para servidores do Sena
do e por este inicados. Valor do convênio: Cz$ 
100.000.000,00 (cem niilhões de cruzados). Sig
natários: Luiz Humberto Prisco Viana, Ministro âa 
Habitação, Urbanismo e Meio Ambiente; Mauricio 
Viotti de Barros, Presidente da Caixa Econômica 
Federal; Humberto Coutinho de Lucena, Presi
dente do Senado Federal; Jutahy Borges de Ma
galhães, Primeiro-Secretário âo Senado Federal. 
-Amaury Gonçalves Martins, Diretor da Sub
secretaria de Administração de Material e Patri
mónio. 

· EXTRA TO DE CONTRATOS EfQ(I 
TERMOS ADITIVOS 

Espécie: Contrato n'? 47/88 
Contratada: Casa de Saúde e Oínica Santa 

LúciaS/A 
Contratante: Senado Federal. 
Objeto: Prestação de serviços médico-hospi

talares aos Senhores Senadores, servidores do 
Sen.ado e seus dependentes. 

--- ~ ·--· ·-

I - PARTE PERl-'lfi.NENTE 

.... 469 Técnico Legislativo ·- - - . -. - . . 420 

.... 186 Assistente Plen·á:rió . - - -. . - . -183 

II - PAHTE. ESPECIAL 

- 8_8 Assessor Legislativo 140 . - - - ........ 

Ucltação: lnexigibilidade de licitação, com ba
se no parágrafo único do art. 79 do Ato n~ 9/86 
da ComiSsão Diretora. 

Crédito pelo qual <:onerá a despesa: A con
ta do Programa de Trabalho no? 
0101428.2004/76f, Natureza da Despesa n9 
3132-010912. 

Empenho: Foi emitida Nota de Empenho n9 
00790/0, de 12-4-88. 

Valor Contratual: Estfffiado em Cz$ 
-4.000.000,00 (quatro milhões de cruzados). 

Vlgênda: 12-4-88 a 31-5-88. · 
Signatários: Pelo Senado Fedei'al: Dr. José 

Pa·ssos Pôrto. Pela Contratada: Dr. José do Patro
cfrlio Lea1. -Amaury Gonçalves Martins, Dire
tor da Subsecretaria de Administração de Material 
e Património. -

EXTRA TO DE CONTRATOS EfQ(I 
TERMOS ADITIVOS 

EsP.,de: ContratO n• 48188. 
Contratada: CEAL -Centro Educacional de 

Audição e Linguagem Ludovico Pavoni. 
Contratante: Senado Federal 
Objeto: Prestação de serviços, compreenden

do exames médicos complerrientares no âmbito 
das especiãlizações da Contratada, a Senadores, 
servidores do Senado e Seus dependentes. 

Ucltação: lnexigibilidade de licitação, com ba
se no parágrafo único do art. 7~ do Ato n9 9/86 
da Comissão Diretora. 

Crédfto pelo qual corTeJá a despesa: A con~ 
ta- do Programa de Trabalho n 9 

0101428.2004/761, Natureza da Despesa n9 
3132-0109/2. 
~~~:Foi emitida Nota de Empenho n: 

00999n, de 3-5-8& 
Vàlor' Contratual: Estimado em Cz$ 

150.000,00 (cento e cinqüenta mil cruzados). 
Vlgênda: 3-5-88 a 30-6-88. · 
Slgnatári<>S: Pelo Senado federal: Dr. José 

Passos Pôrto. Pela Contratada: Graziano Stablum. 
-Amaury Gonçalves Martins~ Diretor da Sub
secretaiia- de Administração de Material e Patri
mónio. 

EXTRA TO DE CON'IRATOS EfQ(I 
TERMOS ADITIVOS 

Espécie: Contrato n• 49/88. 
Contratada: Laboratório_ Santa Paula Ltda, 

- Contratante: Senado Federal. 
Objeto: Prestação de serviços, compreenden

do exames médicos, complementares no âmbito 
das especializações da Contratada, a Senadores, 
servidOreS do ~_nadO_ e Seus _dependentes. 

Ucltação: lnexigibilidade de licitação, com ba
se no parágrafo único do art 79 do Ato n9 9/86 
da Comissão Diretora. 

Crédito peJo qual correrá a despesa: À con
ta do Programa de Trabalho n9 
0101428.2004/761, Natureza da Despesa n9 
3132-0109/2. 
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Empenho: Foi emitida Nota de Empenho n"' 
0099612, de 3-5-88. · 

Valor Contratual: Estimado em Cz$ 
600.000,00-(seiscentos mü cruzados). 

Vlgênda: 3-5-88·a 30-6-88. . 
Signatários: Pelo Senado Federal: Dr. José 

Passos Pôrto. Pela Contratada: Mariana D •. Céissab 
Danna. - Amaw:y Gonçalves Martins, Diretor 
da Subsecretaria de Administração -de Material 
e Património. -

EXTRA TOS DE CONTRATOS E/0<1 
TERMOS ADITIVOS 

Espéde: Contrato n9 50/88. 
Contratada: Laboratório de Análises Médicas 

de Brasília Ltda. 
Conb'atante: Senado Federal 
Objeto: Prestação de serviço~ compreenden~ 

do exames mêdicos, complementares no âmbito 
das especializações da Contratada, a Senadores, 
servidores do Senado e seus dependentes. 

Ucltação: lnexigibilidade de IIC:itação, com ba
se no parágrafo único do art. 7~> do Ato n" 9/86 
da Comissão Diretora. · 

Crédito pelo qual coJTerá a despesa: À conta 
do Programa de Traba1ho n~' 01014282004/761, 
Natureza da Despesa n9 3132-0-10912. 

Empenho: Foi emitida Nota ·de Empenho n9 
0099819, de 3-5-8& . _ _ _ 

Valor Contratual: Estimado em Cz$ 
150.000,00 (cento e dnqüenta mil cruzados). 

Vlgênda: 3-5-88 a 30-6-88. 
Signatários: Pelo Senado Federal: Dr. José 

Passos Pôrto. Pela Contratada: Francisco Soares 
Lopes. - Amaury Gonçalves Martins, Diretor 
da Subsecretaria de Administração de Material 
e Património. 

EXTRA TO DE CONTRATOS E/0<1 
TERMOS ADITIVOS 

Espéde: n• 51/88. 
Contratada: Digitron Eletrônic::a Ltda. 
Contratante: Senado Federal. 
Objeto: Prestação de serviços de manutenção 

preventiva e corretiva em dois micro-computa
dores, marca Polimax e duas impressoras , mar
cas Pimax e Remington. 

Ucltação: Convite n9 68/88. _ 
Crédito pelo qual correrá a despesa: À conta 

do Programa de Trabalho n? 0101 001.2229n21, 
Natureza da Despesa n• 3132-0106/4. 

Empenho: Foi emitida Nota de Empenho n9 
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das espedallzações da Contãtada, a Senadores, 
seiVidores do Senado e seus dependentes. 

Ucltação: lnexigibilidade de licitação, com ba
se no parágrafo único do art, 79 do Ato n9 9/86 
da Comissão Diretora. 

Crédito pelo qual correrá a despesa: A conta 
<lo Programa de Trabalho n' 010142&.2004n61, 
Natureza da_ Despesa n~ 3132-0109!2. 

Empenho: Foi emitida Nota de Empenho n9 
0098016, de 3-5-8a .. 

Valor Contratual: Estimado em Cz$ 
1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil cruza
dos). 
--Vigência: 3-5-88 a 30-6-88. 
- Signatários: Pelo Senado Federal: Dr. José 
Passos Pôrto. Pela COntratada: Tito de Andrade 
Figueirôa.- Amaury Gonçalves Martins, Dire
tor da Subscretaria de Administração de Material 
e Patrimônio. · 

EXTRA TO DE CONTRATOS E/0<1 
TERMOS ADITIVOS 

Espécie: Contrato n9 53/88. 
Contratada: Centroplan- Centro Ortopédico 

de Brasma SI A. 
Contratante: Senado Federal. 
Objeto: Prestação de seiViços médicos, com

preendendo exames médicos complementares 
no âmbito das especializações da Contratada, a 
Senadores, seiVidores do Senado e seus depen
dentes. 

Ucitação: lnexigibilidade deJicitação, com ba
se no parágrafo único do art 7g do Ato n9 9/86 
da Comissão Diretora. 

Crédito pelo qual correrá a despesa: À conta 
do Programa de Trabalho n• 0101428.2004n61, 
Natureza da Despesa n? 3132-010912. 

Empenho: Foi emitida Nota de_ Empenho n9 
00983/0, de 3-5-88. -

Valor Contratual: Estimado em Cz$ 
300.000,00 (treZentos mil cruzados). 
~,VIgênda' 3-5-88 a 30-6-88. 

Signatários: Pelo Senado Federal: Dr. José 
Passos Pôrto. Pela Contratada: Walbron Steckel
berg. - Aniaury Gonçalves Martins, Diretor 
da Subsecretaria de Administração de Material 
e Património. 

EX'IRATO DE CONTRATOS E/0<1 
TERMOS ADITIVOS 

Espécie: Contrato n~ 54/88. 
Contratada: Hospital Geral e Ortopédico ·de 

Brasília S/A 
00957/1, de 3-5-88. - __ - -Conlratante: Senado Federal._ 

Valor Contratual: Estimado em Cz $ 
66.426,36 -(Sessenta e SeiSITiil, quatrocentos e 
vinte seis cruzados e trinta e seis centavos). 

Vlgênda: 3-5-88 a 31•-12-88. 
Signatários: Pelo Senado Federal: Dr. José 

Passos Pôrto. Pela Contratada: Carlos Eduardo 
Rodrigues Dias. - Amaury Gonçalves Martins, 
Administração de_Jii\ateria1 e Património. 

EXTRA TOS DE COI'ITRATOS E/0<1 
TERMOS ADITIVOS 

Espécie: Contrato n• 52/88. 
Contratada: EXAME- Laborat6rio de Pato

logia Oínica Ltda. 
Contratante: Senado Federal. 
Objeto: Prestação de serviços, compreenden

do exames médicos complementares no âmbito 

Objeto: Prestação de serviços médico-hospi
talares aos Senhores Senadores, servidores do 
Senado e seus dependentes. 
Ud~ç~o: [nexigibilidadede licitação, com base 

no parágfãfo -único do art. 79 do Ato n9 9/86 da 
Comissão Diretora -

Crédldo pelo qual correrá a despesa: A con
ta do Program·a de Trabalho' n9 
0101428.2004/761, Natureza da Despesa n9 
3132-010912. 

Empenho: Foi emitida Nota de Empenho n" 
owasn, de 3-5-88. 

Valor Contratual: Estimado em Cz$ 
2.000.000,00 (dois milhões de cruzados). 

Vlgênda: 3-5-88 a 30-6-88. 
Signatários: Pelo Senado Federal: Dr. José 

- Passos Pôrto. Pela Contratada: Walbron Steckel-
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berg.- Amaury Gonçalves Martins, Diretor 
da Subsecretaria de Administração- de Material 
e Patrimônio. 

EXTRA TO DE CONTRATOS E/0<1 
TERMos ADmvos 

Espéde: Contrato nç 55/88. 
Contratada: SAIT g. - Sociedade de Aneste

siologia e lnaloterapia de Taguatinga Ltda. 
Contratante: Senado Federal. 
Objeto: Prestação de serviçOs, coffipreenden..: 

do exames médicos complementares no âmbito 
das especializações da Contratada a Senadores, 
servidores do Senado e seus dependentes. -

Ucftação: lnexigibilidade de licitação, com ba
se no parágrafo único do art. 79 do Ato n9 9/86 
da Comissão Diretora. 

Crédito pelo qual correrá a despesa: A conta 
do Programa de Trabalho n• 01014282004n61, 
Natureza da Despesa n9 3132-0109!2. 

Empenho: Foi emitida Nota de Empenho n9 
00975/0, de 3-5'88. 

Valor Contratual: Estimado em Cz$ 
300.000,00 (trezentos mil cruzados). 

Vlgênda: 3-5-88 a 30'6-88. 
Signatários: Pelo Senado Federal: Dr. José 

Passos Pôrto. Pela Contratada: Armando José de_ 
Salles Ribeiro . ....;;.. Amaury Gonçalves Martins. 
Diretor da Subsecretaria de Administraç&o de Ma-_ 
teria! e Património. 

EXTRA TO DE COriTRATOS E/0<1 
TERMOS ADITIVOS 

Espécie: Contrato n9 56/88. 
Contratada: SÃO BRAZ ~ Organização Hos-

pitalar SI A. -
Conlratante: Senado Federal. 
Objeto: Prestação de seiViços médico-hospi

talares aos Senhores Senadores, _servidores do 
Senadõ e seus dependentes. 

licitação: lnexigibilidade de licitação, com ba
se -no parágrafõ único do art. 79 do Alo n9 9/86 
da Comissão Diretora. _ _ 

Crédito pelo qual correrá a despesa: A conta 
do Programa de Trabalho n• 0101428.2004n61, 
Natureza da Despesa n9 3131-010912. 

Empenho: Foi emitida Nota de Empenho n9 
00986/5, de 3-5-88. - - ._ -

Valor Contratual: Estimado em Cz$ 
2.000.000,00 (dois milhões de cruzados). 

Vlgênda: 3-5-88 a 30-6-88. 
Signatários: Pelo Senado Federal: Dr. José 

Passos Pôrto. Pela Contratada: Sudário Salles. -
Amaucy Gonçalves Martins, Diretor da Subse
cretaria de Administração de Material e Patrimó
nio. 

EXIRATO DE CONTRATOS E/0<1 
TERMOS ADITIVOS 

Espéde: Contrato 11' 57/88. 
Contratada: Clínica Médico-Cirúrgica Daher 

Ltda. 
Contratante: Senado Federal. 
Objeto: Prestação de serviços mé-dicos hospi

tétlar~. aos Senhores Senadores, servidores do 
Senado_ e se1,15 dependentes. 

Udtação: Inexigibilidade de licitação, com ba
se no parágrafo único do art. 79 do Ato n? 9/86 
da Comissão Diretora. 
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Crédito pelo qual coiTCrá a. despesa: A conta 
do Programa de Trabalho no 0101428.2004n61, 
Natureza da Despesa n9 3132-0109/2. 

Empenho: Foi emitida Nota de Empenho n~ 
00984/9, de 3-5-88. . 

Valor Contratual: Estirriado em Cz$ 
1.300.000,00 (um inilhão e trezentos mil cruz.;1-

dos). 
Vlgênda: 3-5-88 a 30-6-88. 
Signatários: Pelo Senado Federª!: Dr. Jo~é 

Passos Pôrto. Pela Contratada: Rogério Daher.
Amaury Gonça]ves Martins, Diretor da Subse
cretaria de Administração de Material e Patrimô
nio. 

EXIRATO DE CONlRATOS E/00 
TERMOS ADfDVOS 

Espécie: Contrato no 58/88. 
Contratada: Marüan S/A Indústria e Coméi"Cio. 
Contratante: Senado Federal. 
Objeto: Aquisição de biscoitos, doce e sa1, em 

pacotes de 500 (quinhetos) gramas, destinados 
ao estoque de lancheslalmoxarifado. 

Ucltação: Convíte n9 16/SR _ -- _ __ 
Crédito pelo qual corTel'á a despesa: À conta 

do Programa de Trabalho n9 010100l.2229n2l, 
Natureza da Despesa no 3120-0500/8. 

Empenho: Foi emitida Nota de Empenho no 
00897/4, de 25-4-88. · · 

Valor Contratual: Es-timado em Cz$ 
1.956.717,00 (um-riiilhão, novecentos e cinqüen
ta e seis mil, setecentos e dezessete_cruzados). 

Vlgênda: 25-4-88 a 31•-12-88._ . 
Signatários: Pelo Senado Federal: Dr. José 

Passos Pôrto. Pela Contratada: _José dos Santos 
dos Reis. - Amaury Gonçalves Martins, Dire
torda Subsecretaria de Administração de Material 
e Património. 

COMISSÃO DE ASCALIZAÇÃO E CON
lROLE 

1 ~ Reunião da Comissão de Fiscalização 
e Controle, realizada em trinta de abril 

de mil novecentos e oitenta e oito 

Às quinze horas e trinta minutos do dia trinta 
de abril de mil novecentos e oitenta e oito, na 
sala de reuniões da Comissão de Constituição 
e Justiça do Senado Federal, reúne-se a Comis
são de Fiscalização e Controle do Senado Federal 
para, atendendo sua convocação, eleger os Se
nhores Presidente e Vice-Presidente. Presentes os 
seguintes Senhores Senadores: Ronan Tito, Wil
son /Y\artins, José Paulo Bisol, Márcio Lacerda, 
Affonso Camargo, Carlos Chiarelli, Dlvaldo Surua
gy, Severo Gomes, Ruy Bacelar e Luiz Viana. Assu
miu a Presidência dos trabalhos o Senhor Sena
dor Luiz Viar:.a, que, em vista do número regi
mental presente, declarou aberta a reunião. O Se-. 
nhor Presidente mandou que fossem distribuídas 
as cédulas para a eleição, tendo antes, concedido 
a palavra ao_ Senhor Senador Ronan Tito que te
ceu comentádos sobre a importância da Comis
são e submeteu os nomes dos Senhores Sena
dores Carlos Chiarem e Nelson Wedekin, respecti
vamente, como candidatos a Presidente e Vice
Presidente, disputarem o pleito. Dando continui
dade o Senhor Presidente dos trabalhos deter
minou que se procedesse a eleição e convidou 

o Senhor Senador Ronan Tito para secretariar 
os trabalhos de apuração. Aberta a uma, vedficada 
a exiStência do mesmo número de cédulas e de 
eleitores, foram as sobrecartas devidamente apu
radas e apresentaram nove (9) votos para o- Se
nhor Senador Carlos Chiarem para Presidente e 
dez_ (lO) votos para o Senhor Senador Nelson 
Wedekin, como Vice-Presidente. Imediatamente 
foram prOclamados os eleitos, tendo o Senhor 
Senador Carlos Chiarem assumido a Presidência, 
a convite do Senhor Senador Luiz_Viana, passando 
então a dirigir os trabalhos. Neste momento regis
trou-se a chegada de mais dois senhores Senado
res: José Agripino e A1mir Gabriel. Ao se dirigir 
aos demais Senadores o Presidente agradeceu 
a confiança nele depositada e a honra com -a 
qual foi distinguido pelos demais membros da 
Comissão de Fiscalização e Contr_ole. Convidou 
para tomarem assento à Mesa, os Senhores Sena
dores Fernando Hendque Cardoso e Divaldo_Su
ruagy,_ transmitindo no mesmo ato_:a palavra ao 
Senador Fernando Henrique Cardoso que discor
reu sobre diversas considerações políticas, técni
cas e filosóficas sobre a Comissão que_ acabava 
de se insta1ar. Comentou ainda sobre a sua enor
me importância, bem como a isenção e a sereni
dade que devem pautar no seu procedimento. 
o Cam~argo que manifestou o se_u pensamento 
sobre a Comissão de Fiscalização e Controle e 
Sõbre a qual deseja que seja também, função 
da Comissão, acatar as denúncias transmitidas 
pela sociedade, pois no seu entendimento, aos 
parlamentos do mundo moderno, cabem cada 
Ve4. mafs a função fiscalizadora do cue -a legisla~ 
dera. COncluiu demonstrando a su ...,nvicção 
de que, em assim agindo, a ComissãO dara passo_s 
importantes na construção da democracia do 
País. Logo após o Senhor Presidente concedeu 
palavra ao Senhor Senador José Paulo Biso! que 
expendeu seu entendimento de que a Comissão 
ora insta1ada era da essência da democracia e 
que através do seu trabaJho sério, é qu~ o legis
lador poderá derrubar as distorções do cornpor
tamEmto adriainistrativo _e público, geradores da 
corrupção. Disse ainda o Senador José Paulo Bj
sol acreditar numa inauguração, no Pais, do resta
belecimento do prestigio da dignidade do político. 
Continuando a reunião o Senhor Presidente Car
los Chiarem agradeceu a solidariedade dos seus 
pares, à indicação do seu nome, mas destacou 
qUe ã responsabilidade será cc-dividida. Disse 
também que no universo de atribuições e _compe
tências da Comissão de Fiscalização e Controle 
ela deverá agir corno um radar no Senado Federal 
para acompanhar na tarefa de fiSCalizar e controlar 
a vida administrativa do país. Conch.J.indo, disse 
que o objetivo da Comissão de Fiscalização e 
Controle é o de manter um trabalho continuado 
e permanente prestando contas de suas ativida
des e fazendo com que outros prestem contas 
à Comissão, tudo isso dentro de um sentimento 
democrático com uso do rigor e com is_enção, 
valorizando a figura do político e da instituição 
parlamentar. Agradeceu a presença de todos e 
deu por encerrada a presente reunião, determi
nando que eu Goitacaz Brasonio P"edroso de Albu
querque, Assistente da Comissão de FisCalização 
e Controle, lavrasse a presente Ata, a qual, após 
lida e julgada conforme pelos Senhores membros 
da Comissão será devidamente assinada pelo Se-. 
nhor Presidente e demais membros, acompanha-
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da das respectivas notas taqWgráficas, para a sua 
publicação. - LuJz Viana - Mendes Canale 
- Ronan Tito - José Agrlpino - Wilson 
~-Carlos Alberto- Severo Gomes 
- Ruy Bacelai'- Márcio L8.Cerda- Gr.iilher
me Palmeira- bivaldo Suruagy- Alfonso 
Camargo- Carlos ChiareUi- João Calmon 
-Mauro Benevides- A1mir Gabdel- José 
Paulo Blsol. 

ANEXO À ATA DAl'REUl'IIÁO DA CO
MJSSÀQ DE F1SO\LIZ'Ip!O E CONTROLE, 
REALJZADAEMJODEABRILDEMILNOVE
CENTOSE OITENTA E OITO, Q(!E SE PU
BUCA COM A DEVIDA AUTORJ.Zolp!O DO 
SR. PRESIDENTE. 

Presidente: Senador Carlos Chiarelli 
Vice-.Presidente~ Senador Nelson Wedekin. 

Integra do apanhamento taqulgráfl.co. 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana) - Havendo 
número legal, declaro aberta a reunião para a 
instalação da Comissão de FIScalização e Con
trole, reunião que se destina à eleição do Presi
dente e Vice-Presidente da Comissão. 

Vamos distrlbulr as chapaS e convidar os mem
bros da ComiSsão ·para que votem~ Mas,_ antes 
disso, d&ei a pêllavra a quem dela desejar fazer 
uso. 

O SR. RONAN mO- Sr. Presidente, gostaria 
de fazer uso da palavra. 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana) - Tem a 
palavra o Senador Ronan Tito. 

O SR. RONAN TITO -Sr. Presidente, Srs. Se
nadores, estamos aqui, nesta tarde para insta1ar 
esta ·comissão da maior importância, principal
mente neste momento em que nós _queremos 
começar a _construção da democracia neste País, 
neste momento em que estamos caminhando 
para o final da Assembléia Nacional Constituinte, 
esta Cofnição tem un1a ímp"C>rtàiiCia extrãclrdiná-
ria. · 

Queria sugerir, Sr. Presidente, uma chapa -
evidente que para submeter aos nobres pares -
gostaria de submeter o nome do Senador Carlos 
Chiarelli para Presidente desta ComísSá6 e do Se
nador Nelson Wedekin para Vice-Presidente. 

OSR.~IDENTE (Luiz Viana)-A indicação 
está feita. 

Agora, os Srs. Seruldores poderil votar. -
Procede-se à_ votação. (Pausa.) 

"Todos os Sr. Seriadores já votaram? 
Eu convidaria o nobre Senador Ronan Tito para 

ajudar aqui na apuração dos votos, tomando as
sento ii Mesa. {Pausa) 

QuantOs srs~ Sêflà.dores_ Votaram? Precisamos 
contar as cédulas para ver se confere. Quantos 
votaram? Votaram dez Srs. Senadores. Então, po
demos contar para verificar se há d~ cédulas 
aí ou se empenharam a uma. Vamos proceder 
à apuração. _ _ _ 

Então, confere o- número de cédulas com o 
número _de votantes. Continua a apuração: 

O Sr. Secretário vaí dar o resultado da votaçãO: 

O SR. SECRETÁRIO (Ronan Tito)- Nove vo
tos para o Senador Carlos Chiarell~ para Presi
dente e dez votos, ao Senador Nelson Wedekin 
para Vice-Presidente, tenho, aiRda, um voto em 
branco para Presidente. 
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O SR. PRESIDENTE (Luiz V.ana) - Diante do 
resultado que acaba de ser· apuiado, proclamo 
eleitos o Senador Carlos Chiarem para Presidente 
e o Senador Nelson Wedekín para Vice-Presiden
te, e convido o Seriador CarlOS Chiarem a assumir 
a Presidência. (MUito bem! Palmas) -

O SR. PRESIDENTE - Eu gostaria de agra
decer a distinção quo e me foi conferida e agrade
cer, em meu nome e em nome -dO Senador Nel
son Wede\<iD, que acaba de receber, também, 
essa honrosa tarefa Antes de qualquer manifes
taç:ão, gostaria de <::onvfdar o ilustre líder da ban
cada majoritária, nesta Casa, Senhor Fernando 
Henrique Cardoso, para que tomasse assento· à 
Mesa. 

CoJooo, de imediato; a palavra à disposição dos 
ilustres colegas senadores, que quiserem- fazer 
alguma manifestação, nesta oportunidade em 
que a sessãQ se instala. 

O SR. FERNANDO HENRIQUE CARDOSO~ 
Gostaria de sugerir, também, que fosse cqnvida9-o 
para a Mesa, o nobre SenadOr Divaldo Suruagy,· 
representante do P~do da _F!~::mt_e U~eral. 

O SR. PRESIDENTE (Carlos Chiarelli) - (RI
sos.) Pe[o contrário, eu o faço coiTI õ-tnaior gosto. 
Neste momento de turbulência da liderança não 
sei se ele estffi.: - é o único que tem os 15 votos 
da bancada. (Risos,) Se eu liZ:esse fsso, poderia 
comprometer~me. Não enten-di, nem ele fazen-
do-me sinais. -

Coloco a palavra à disposição do Senador Fer
nando Henrique Cardoso. __ 

O SR. FERNANDO HENRIQUE CARDOSO -
Sr. Presidente, Srs. Senadotes, membros -da Co
missão de Fiscal~ão e Controle, sabem V. E# 
da importância desta-ComiSsão; Acredito mesmO 
que seja a Comissão central de um Senado, que 
se queira um agente efetivamente ativo nõ -firo
cesso de democratização do Brasil. 

Devemos- a existência dessas comissões, tanto 
na Câmara como no SenadO, à iniciàbVà'd.O Sena-, 
dor MaW'O Benevides, que foi o autor da (ei que 
criou esse tipo de comissões, razão pela qual indi
quei. com muita satisfação, o nome do Senador_ 
Mawo Benevides que C:Oiíi.põrâ, também, estaCo-
missão. . __ 

O momento que o Brasil está atravessando, 
em que tanta gente eStá préOCUpada cOnfó proce
dimento na fase de transição, no momento em 
que o Senado começa ~--a~ãr--cOm' mais desen
voltura dentro de suas atnbuiç6eS éonstitucionai_S, 
mas sem transigir diante 'de ameaças, de chanta
gens de quaisquer tipos, de -intimidações, pare
c~e que é mais do que oportuno -que esta co
missão, reinstalada agora,- próeêda comO estão 
procedendo as demais -comissões do Senado, 
com isenção e serenidade, nias indo até o finl. 

A função de Uma comiSSãO como esta não 
é a de perseguir quem qúer qUe- Seja, não tem 
como propósito politizar temas indevidamente, 
mas tem sim como tarefa sua específica, pred~ 
pua, como missão coriStítUcional, fiscalizar e con
trolar. E para fJScalizar e controlar não deve atemo
rizar-se diante do que quer que seja e de quem 
quer que seja. 

Temos que nos habituar, aqui no Brasil, que 
é uma função rotineira dos parlamentos, a investi
gação, que é a análise dilS políticas públicas. Te-
mos que acostumar a nossa sociedade, mas prin~ 

dpalmente os nossos· goVémantes, à prátit:á da 
democracia. É pre<:lsb que quando algum gover
nante, eventualmente, venha a ser convidado para 
participar doS trabalhos de uma co·mfssão co_mo 
eSta, que ele entenda ·qu_e isso é funça:o púbJlca, 
e que isso, de algUma forma, ·é- úm ·dever que 
ele cumpre para com o País. 

Uma comissão coni.posta por personalidades 
como os que aqui estão presentes e mesmo os 
que .estão ausenteS, ri'ulS que virão participar des-
tes trabalhos, é wnã comiSsãQ -que, pelo passad9 
dos seus coin'poli.ertte:s, não _estâ marcaQa p-or 
outro objetivo ·que não o-de, realmente, i~tala.r 
hõ Brasil um .procediniehto d~mocrátiq). 

Demcrc:ráCia- exige Vigilância. Exige, efeti\ramen
te, 'que se preSte ·contâs--.ã::SOCiedade. E, nesse 
eXercício de _democracia, quando se convoca al
guém, ou quando se pergunta a alguém sobre 
ev.entual desvio de rumO na administração, even
tual ilegalidade ou entretãndo mesmo pelos cami
nhos -filvl.O$ da corrupção, não se faz mais do 
que=ciimpnrurrrdeve_r-~lel]lel)tar .. E'6denteme.nte~ 
ninguém há de imaginar que se ínquine em vao 
a um administrador. Nunca vi; riutlca soube e 
menos ainda no passado recente, c;:le qualqll.er 
ânimo por parte dq Se.nado pOr parte das comis~ 
sões do Senado, ou de Senadores individualmen
te,' nO sentidO. de nos tranSformar em tribunais 
de exceçãõ.l\.o contrârio.lstci é a regra, é a rotina, 
não há por que temer, não há por que transformar 
uma regra normal e usual num fantasma que 
agora se apelida de terrorismo. moral. longe de 
nós qualquer terrorismo,_ mas. muito próximo de 
nós toda a moral. A moral será exercida com 
tiangmlidade, sem. nenhum têr(orismo. São j,aia
vres- qUe- sé afas~m. umã outra, inaS que não 
devem ser utilizadas, nem de _lailge, para suge~r -
que seja este o comportamento do Senado ou 
dos senadores, quando se juntam ésses dois qua
lificativos, o -do terrorisili.O e o da inoral. Não há 
par quê. -

Vamos, portanto, seguir de acordo com o que 
temos. Tive- a satisfação de estar pre$ente à insta
laÇ~o da CP!, hoje· dita da Corrupção, e o que · 
di?Se naquele momento vale ·para hoje outra vez: 
é tarefa precípua nossa, especialmente do Sena
do, que é o órgão ·que representa a Federação 
e que está, por isso mesmó, ·mais próximo da 
adtnffiistração da República e da questão admi
ni~atfv'â dos E$dos, é o órgão no qual a preocu
pa~ão com a _cbfsa pública talveZ. tenha que ser 
aif!da mais sentida do que a preocupaçã-o direta 
com a· representação popular, que é a da Câmara. 
Tem os úffiã obrigação adicional que é a obriga
çáo- institudonal do equilíbrio dos Poderes, sem 
que-- nos arroguemos, ·nem de longe, qualquer 
atribuição que seja de outra esfera de Poder, de 
outra-esfei'â âe competência, como seja o Judiciá
rio; Não é nesse terreno qUe nos colOCamos- e 
nem esta COmissão está aqui para ju1gar, está 
para fazer o que o titulo diz: fiscalizar e controlar. 
Quem julga são outros Poderes na Repúblíca, n6s 
não juJgamos. Mas vamos fiscalizar e controlar. 
E, com o tempo, mesmo o-s mais inquietos, mes
mos os mais doutos, mesmo os que se arrogam 
a saPiência constitucional, hão de se acostumar 
que terão de prestar contas não a nós, mas -ao 
povo brasileiro. 

Que esta Comissão seja um canal a mais neste 
contínuo--=prOceSso de prestação de contas que 
é a democracia. 
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Parabéns a V. f.xOS 

O SR. PRESIDENTE (Carlos Chiarelli) - Colo
co a palavra à di~p_osição do Senador Affonso 
Cam~rgo. 

O SR. AFFONSO CAMARGO --'Sr:l'iesidente, 
faço minhas- todas as palavraS, seni. eXCêÇâo; do 
Senador Fernando H~nrique Cardoso. E acho que 
este é o momento em que estamos colocando 
mais um tijOlo nessa construção democrática tão 
di~qil de ser feita. - ---

Fãço parte de uma Comissão Parlamentar de 
Inquérito e vou reproduzir aqui o que já disse· 
em uma das suas reuniões. Houve um depoi
ménto de um Procurador-Geral da Fazenda i:li
zeildo, Corri um parecer, inclusive, sobre 8: !legali
dade de decretas -expedidos pelo Presidente da 
República. Parecer da Procuradoria GerrJJ da Fa
zenda, do País. Inclusive, declarando que no _seu 
Ministério aqueles decretos não_ foiam utilizad~. 
E eu dizia, então, na reunião da Comissão Pcu_:la
mentar de Inquérito, que se não tivesse havido 
uma denúncia c:i_e um Prefeitp_de uma dd,ade sq
bre um_a eventual iu.terrriediação ilicita de uma 
verba, não terí,amps tornada conhecimento de de
cn~to& que tinham sido cónsiderados, por parecer 
da Procuradori~_-Geral, eivados C;le ilegalidade e 
que precisaríamos, exatamente, evitar que só pu~ 
déssemQs atuar com denúncias, A sociedade pr~ 
cisa denunciar, e é função indust\te d~ Com[s.. 
sã_o receber as denúncias, mas essa fiSCalização 
permanenté, antes ae tudo, corno qbrjgação prin
cipal do Poder.Legislativo, é ·que~ fun~aTnerifaJ. 

Sabemps que, hoje, no mundO, Q Pod.e~ l,.egis
lativo cad~ vez fiSCaliza mais e legisla menos. Esta 
é Ull)a realidaçle d9 111undo modema. Na hora . 
em. que estamos formalizando de uma maneira 
definitivã esta Cciril.isJ;ão; tenlio a -absoluta <:onvic
ção, como disse o Senador Fernando Henrique 
Cardoso, de que estamos dando um passo muito 
importante para que Cl..!mpramos o nosso papel 
na const~ução da democracia· no PaJs~ 

O SR. PRESIDENTE (O.r!os ChiateUi) - Con
cedo~ palavra ao nobre Senador José Paulo BisOf. 

O SR. JOSÉ PAULO BISOL - Sr. Presidente, 
Srs. Senadores, sou muitó econômfco, por uma
questão de vocação, em matéria de pronuncia
mentos. Hoje e neste momento, porém, compe
te~me dizer algo que pode acrescer algum sentido 
ao comportamento que o Senado está tendo na 
instalação desta ComissaO. 

Na orografia das relevâncias líberais, p&lemos 
cclocar o nome de Max Weber. Lembro este nome 
para dizer que as Comissões Parlamentares de 
lnquerito são da essência da democracia. Conse~ 
qüentemente, ê indispensável deixarmos subli
nhado que, na medida eni. que ·nas reunimos, 
organizando Comissões como esta e como a Co
miSsãõ chamada da CPI da Corrupçãõ,·estamos 
realizando COI)cretamente a democracta e, POr· -
tanto, prestando serviço que é inerente à nossa. 
representação. -

O aspecto que me interessa caractterizar, embo
ra com brevidade, neste momento, está ligado 
a uma lição antiqüíssima, que extra~io da Suma 
Teológica de Santo Tomás de Aquino. Partindo 
de Santo Agostinho, que examinava o peCado 
como uma relação entre a vontade e a ação, a 
voluntas, e o comportamento-,- Santo Tomás 
de Aquino, furiciohãndo, aliás, como precursor 
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da sodologia, disse que o pecado estava antes 
vinculado ao habitus, à consuetudo, que é a 
voluntas. 

É incrível que o Brasil, quando examina as 
questões de corrupção, tenha primitivamente ou 
primitivescamente _a tendência a considerar que 
se trata de uma perseguição subj~vamente de
terminada. Pelo amor de Deus! Não somos doen
tes psicanalíticos, apaixonados por uma perse
guição destrutiva dos adversários políticos. Isso 
é uma enfermidade, é debilidade mental! O que 
nos preocupa fundamentalmente é a consuetu
do que gera a corrupção. É o habitus mencio
nado por Santo Tomás de Aquino. 

Dessas Com[ssões, especificamente voltadas 
para as distorções do comportamento adminis
trativo e político, é preciso que saia, de uma fmma 
definitiva, historicamente definitiva, o diagnóstico 
da cosuetudo, da estrutura que gera a corrupção, 
para que nós, legisladores, possamos legislar no 
sentido de desfazer essas estruturas e de criar 
outras que dificultem o processo consuetudinário 
da distorção política e administrativa. 

Este rrie- Parece ser o sentido. Há uma falta 
de nível ético, de estadismo, de sabedoria política. 
Em todo comportainento que, de uma ou de ou
tra maneira - as especificações são desneces
sárias - interpreta a criação de C0ri11Ssão como 
esta e como aquela como comportamentos de 
baixa categoria política, voltadas exclusivamente 
para a destruição de pessoas, que por serem pes
soas, merecem ab inltio o nosso respeito e a 
nossa consideração. 

Em suma, a meu ver, e esse é o re9istro que 
quero fazer, nossa intenção é o aprimorãmento 
das instituições. O nosso objetivo é de:srrianchar 
estruturas que geram distorções. Porque as distor
ções indMdualizadas são_ problemas do Juiz Pe
nal, são problemas do Promotor Público e nã_o 
problemas de uma Comissão como esta. E, fun
damentalmente, o que talvez seja preciso até -
descuJpem-me a palavra - iliaugurar neste País 
é o prestígio, ·o restabelecimento do prestigio da 
digrlldade do político. 

Era isso que eu queria deixar registrado. 

O SR. PRESIDENTE (Carlos Chiarelli) - Eu 
gostaria de saber se algum outro dos Srs~ Senado
res, aqui presentes, gostaria de se manifestar. 
(Pausa.) 

Sr. Presidente deste ato, estimado decano, se
nador Luiz Viana, estimado Líder, Fernando Henri
que Cardoso, estimado Sehador"DivaJdo Suruagy, 
prezados colegas Senadores: e:J apenas queria, 
ao encerrar esta nossa reunião, reiterar esta mani
festação de agradecimento pela r.oltdariedade de
monstrada, pela indicação feita t.~ pela responsa
bilidade que, seguramente, não foi transferida, foi 
apenas somada, agregada, e haverá de ser co-divi-
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dida. Pessoalmente, eu não poderia deixar de refe
rir_ ~ e evidentemente que os temas pessoais 
descabem neste momento ~. mas apenas en 
passant eu não gostaria de deixar de referir que 
e.ssa_ mani(estação, que não tem coloração parti
dári_a, e que nasce da manifestação dos ilustres 
colegas que integram esta, que é a mais generosa 
das comissões da Casa, que se inStala neste mo
m_ento, de vida pecu1iar do Senado em vários as
pectos, essa demonstração de apreço tem um 
significado muito peculiar, muito especia1 e muitO 
significativo. Não foi apenas o voto efetivo, foi 
sobretudo_ o voto .afetivç~_. __ Por isso, para não me 
alongar nessas considerações, porque elas serão 
muito bem entendidas e subentendidas pelos ilus
tres companheiros que aqui vieram, que flzerârn 
esta opção, eu apenas gostaria de deixá-la tranS
crita nos Anais. EJa para mim é de um significado 
muito valioso e é para mim um testemunho qUe 
haverá se ser inesquecível nesta oportunidade, 
nésta circunstância e nesta conjuntura. -

Por outro lado, ~u _creio que a manifestaçãO 
do Senador Fernando Henrique Cardoso, a mani
festação do Senador Affonso Camargo, a mãni
festação do SenaQor Paulo Biso! deram perfeita
mente a dimen~o, o signjficacto e a importâricia 
deste ato e, sobretudo, da tarefa que está pro
posta; não apenas aqui nas disposições regimen
tais, que mostram a amplitude, a abrangêncià, 
a diversidade, o universo de atribuições e compe
tências desta Comissão que haverá de ser pratica
mente um radar instalado nesta Casa para acom
panhar, na tarefa de fiscalizar e controlar, a vida 
admirllstrativa do País. Mas, ~u não posso deixar 
de registrar as ponderações do Senador Biso!, 
ao dizer que a nossa _visão J;Jáo deve ficar apenas 
nesse aCompanhamento, digamos assim, deta
lhado Ou detalhista do processo. Na situação me:
ramente conjuntural, ela deve ter a força de criar 
esse hábito do procedimento idôneo e deve servir 
como baliza na rneçlida do po~ivel e paradigma 
para que se possam criar novos costumes, novas 
rotinas, novos critérios e não devemos ser apenas 
um instrumento da fiSCalização do que está certo 
e do que está, errado do que já foi feito, mas 
devemos ser, na medida do possível, um instru
mento peini.ãliehternente criativo, permitindo que 
daqui saiam sugestões valioSas, oportunas, para 
outra tarefa, a primeira das tarefas de uma Casa 
integrante do Poder LegislativO; que é a de legislar, 
estaõeiecendo normas que permitam, amanhã, 
que não tenhamos que nos defrontar com proce
dimentos inadequados de ontem ou de hoje. Acho 
que essa é uma missão importante. E recolhO 
bem também a manifestação do Senador Affonso 
<:amã_rgo que é a reiteração das suas posições 
lá na nossa CP! e, particularmente, meu caro Uder, 
Senador Fernando Henrique Cardoso, V. E'Jr é, 
indiscutivelmente, um dos artífices desse preces-
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so, eu não poderia deixar de dizer publicamente, 
porque estaria, se não faltando com a verdade, 
não fazendo a radiografia da verdade inteira. E 
eu tenho absoluta certeza que o seu pronuncia
mento, mais uma vez, como sói acontecer, é mui
to oportuno. Aqui não nos move nenhum senti
mento inquisitoria1, aqui não nos reunimos para 
ser contra ninguém, mas nos reunimos para ser 
a favor da seriedade _administrativa Aqui não se 
tem o menor prop6sito de destruir pessoas, aqui 
se tem o propósito de_ ver e a obrigação de cons
truir novas formas e novaS fórmulas de um rigo
roso critério de idoneidade administrativa. É isso 
que nos está animando e é dessa forma, tenho 
absoluta certeza, que todos nós vamos nos orien
tar nessa tarefa transitória de coordenar os traba
lhos. Eu tenho certeza que, i!l.clusíve, haverá- de 
ser esta Comissão um elemento que pode e deve, 
segundo me parece, innanar·se àquela ação que 
se desenvolve na CPL Lá chegam diariamente 
sábios que estão atuando e chegam aos borbo
tões. infelizmente, mananciais de matéria-Prima, 
infelizmente, porque é ruim que se tenha tanta 
matéria-prima· e·m teimas de d(múnciaS a respeito 
de corrupçao e iiTegularidades administrativas. 
Obviamente, aquela é uma comissão temporária, 
um espaço de atuação no tempo e no universo 
das apreciações limitado. Para cá creio que have
rão de ser redistribuídas muitas daquelas ques
tões que nos estão sendo argüidas para que no 
trabalho continuado e permanente, que é o desta 
Comissão, se possa prestar contas da nossa ativi
dade e fazer com que outros prestem contas a 
nós. 

Esse é o nosso objetivo dentro -de um senti
mento democrátiCo e dentro da idéia fundamental 
de que nós devemos, com o nosso procedimento, 
com rigor e com Isenção, dar uma contribuição 
pela forma de atuar, no sentido de fazer valorizar 
a figura do político e da instituição parlamentar 
e, fazendo isto, fazendo acreditar no Legislativo, 
na sua seriedade, na sua Capacidade de fiScaliza
ção, no respeito ao dinheiro público, estaremos 
contribuindo também, na medida que seja capaz 
de bem entend~-lo, com o Governo e também 
atuar para que a administração pública seja me
lhor ou evite de cair no pior. 

Essa é a nosSa pretensão e esse é o nosso 
dever. E é com esse sentimento e com este obje· 
tivo que nOs assuffiimos eSta tarefa. 

Agradeço a presença de todos, reitero a minha 
emoção, sensibil~da pela decisão que tornaram 
e, tenho a certeza de que_o trabalho em conjunto 
que realizaremos haverá de estar à altura, pelo 
menos haverá de ser feito com o empenho de 
estar à ahura da expectativa do País. 

Muito obrigado. Está encerrada a sessão. (Pál-
mas.) -
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1.1 - ABERTURA 

1.2 -EXPEDIENTE 

1.2.1 - Leitura de Projeto 

- Projeto de Lei do Senado n~ 39/88, de 
autoria do Senador Marco Maciel, que deter~ 
mina a contagem como tempo de serviço no 
exterior para todos os fms, os períodos em 
que o diplomata cônjuge de diplomata tenha 
estado em licença para acompanhar cônjuge 
no exterior, nos termos da Lei no 5.887, de 
31 de maio de 1973,_ 

1.2.2- Requerimento 

- N9 54/88, de autoria do Senador Jamil 
Haddad de informações, ao Poder Execufívo 
sobre_ contratos firmados entre a Petrobrás e 
aTexaco S/A 

1.2.3- Comunicação da Presidência 

-Assunção, em caráter definitivo, do man
dato de 3enador pelo Estado do Ceará, em 
decorrência do falecimento do Senador Virgí-
lio Távora, o Sr. Afonso Sancho. -"" 

1.2.4- Comunicação 

- Do Senador Afonso Sancho, referente 
ao seu nome parlamentar e filiação partidária 

1.2.5- Discursos do Expediente 

SEIYADOR AFONSO SANCHO - Diretri· 
zes de sua atuação no Senado Federal. 

SUMÁRIO 

SEIYADOR FERNAI'IDO HEIYRIQ(JE CAR
DOSO-ApeJo ao Senado Federal no sentido 
de se votar, com urgência, o projeto sobre 
eleições municipais. 

SE!YADOR JOSf FOOAÇ<\- Assassinato 
do Deputado Estadual José_Antônio Oaudt. 

SEIYADOR MARCONDES GADELHA, para 
uma comunicação- EndQSsa apelo feito pe
Jo Senador Fernando Henrique Cardoso, so
bre a votação do projeto das eleições muni
cipais. 

SE/'IADOR CID SABÓP\ DE CARVALHO, 
como üder-Momento grave da história polí
tica do Pafs. Eleições municipais. 

SEIYADOR JOÃO MENEZES, como Líder 
-Viagem do Presidente José Samey aos. Es
tados Unidos. 

-·Do Senador C:<;trlo~ De'Carli, de_desliga
mento do PMDB e filiação do PIB. 

1.2.7- Discursos do Expediente (conti-
nu_a_ção) --

SE/'IADOR JAMIL HADDAD, como Líder
ElêiÇóes-inuriíàpais. Retruériméhto encami
nhado ao Tribunal Superior Eleitoral. 

---1.2.8- Questão de ordem 

Levantada pelo Senador Fernando Henri
que Cardoso e decidida pela Presidência, so
bre o início da votação de matérias da Ordem 
do Dia. 

1.2.9-Discursos do Expediente ( conti
nuação) 

SEIYADOR CARLOS DE'CARU. mmo!ider 
-Gestão de A:Ínazonino Mendes na Prefeitura 
ae MaflaüS.-

SEIYADOR JOSf AGRIPINO, como Líder 
- Necrológio de Mário David Andreazza. 

1.2.10- Requerimentos 

- N~ 55/88, de autoria do Sena_dor Cid Sa
b6ia de Carvalho e· outros Senadores, solici
tando, que em data a ser marcada seja reali
za-da sessão solene em homenagem póstuma 
ao Senador Vrrgílio Távora. 

-....._ N>- 56/88, de urgência, para o Projeto 
de Lei da Câmara n~ '26/88, que estabelece 
normas para a realização das eleições muni
cipais de 15 de novembro de 1988, e dá outras -
providências. 

- N'-' 57/88, de urQência, para o PrOjeto 
de Resolução n~> 77/88,_ re!ativo a pleito dO 
Governo do Estad9 do_Acre. 

1.2.1 t -Discursos do Expediente (con
tinuação) 

SEIYADORCARLOS CHIAREW-25 anos 
da mOrte de Fernando Ferrari. 

SE/'IADOR FRANCISCO ROLI.EMBERG
Esclarece emenda apresentada à As_sembléia 
Nacional Constituinte, sobre acréscimo de 
área ao Estado _de Sergipe. 

SE/'IADOR JUTNiY M4<:W.fVÍES -A de· 
sorganização do ServiÇo Público Federal Co
mo condicionante da corrupção. 
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SENADOR EDISON LOBÃO-li Encontro 
Nacional dos Secretários ~tadu_ais de Trans
portes e de Planejamento, em Brãsília. 

SENADOR LOORIVAL BAP11STA --'- Reu
nião do Grupo Assessor do MiniStérío da Saú
de sobre o combate ao tabagismo. Falecimen
to do Dr. Edmundo Blundi. 

1.3-ORDEM DO DIA 

1.3.1 -Requerimento 

- N? 58/88, de inversão ·da Ordem do Dia, 
a fim de que o item n? 1 seja submetido em 
último lugar. Rejeitado, após usar da palavra 
o Sr. Aureo Mello. 

1.3.2-Ordem do Dia (continuação) 

Projeto de Lei da Câmara rf 26, de 1988 
(n~ 201/87, na Casa de origem), qae estabe
lece normas para a realização das eleições 
municipais de 15 de novembro de 1988, e 
dá outras providências. Discussão enceiTa
da, após parecer da CCJ sobre o projeto, o 
substitutivo e a emenda, e pareCer ·de Plenário 
sobre as emendas, tendo usado da palavra 
os Srs. Gerson Camala, João Menezes e Aureo 
Mello, ficando a votação para a sessão se~ 
guinte. 

Parecer da Comissão de _ReJaç_ões_ Exterio
res sobre a Mensagem n'~ 145,_ de 1987 (n~ 
242/87, na origem), de 14 de agosto de 1987, 
pela qual o Senhor Presidente da República 
submete à deliberação do Senado a escolha 
do Senhor Murillo Gurgel Valente, Embaixador 
do Brasil junto ao Reino d9 Noruega, para, 
cumulativamente, exercer a função de Embai
xador do Brasil junto à República da Islândia, 
Discussão adiada, em Virtude do inicio da 
sessão da Assembléia Nacional Constituinte. 

Parecer da Comissão de Relações Exterio
res sobre a Mensagem n<~ 158, de 1987 (no 
258/87, na origem), de 25 de agosto do cor
rente ano, pela qual o Senhor Presidente da 
República submete à deliberação do Senado 
a escolha do Senhor Octávio Rainha da Silva 
Neves, Embaixador do Brasil junto à República 
da índia, para, cumulativamente, exercer a fun
ção de Embaixador do Brasil junto ao Reino 
do Nepa1 e República de Sri Lanka. Discussão 
adiada, em virtude do início da ses_são da 
Assembléia Nacional Constituinte. 

Parecer da Comissão de Relações Exterio
res sobre a Mensagem n<:> 206;- de 1987 (n'~ 
319/87, na origem), -de 24 de setembro de 
1987, pela qual o Senhor Presidente da Repú
blica submete à deliberação do Senado a es
colha do Senhor Aderbal CoSta, Embaixador 
do Brasil junto à República CoOperativa da 
Guiana, para, cumulativamente, exercer a fun
ção de Embaixador do Brasil junto a São Vi
cente e Granadinas. Dlsc:ussão adiada, em 
virtude do início da s_es_são da Assembléi_a Na-
cional Constituinte. ____ _ 

Parecer da Comissão de Relações E:(terio
res sobre a Mensagem n..,. 210, de 1987 (n~ 
334/87, na origem), de 9 de outubro de 1987, 
pela ~ual o Senhor Presidente da República 
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submete à deliberaçã,o_ do Se_n_ÇldO a escolha 
do Senhor Jorge Ronaldo de Lemos Barbosa,_ 
Embaixador do Brasil junto à República do. 
-Zaire, para, cumulativamente, exercer a função 
de Embaixador do Brasiljunto à República 
Popular do Congo~ Discussão adiada, em 
vfítude do início da sessão da Assembléia Na· 
cional COriStituirite. _ " 

Parecer da Comissão de Relações Exterio
res sobre a Mensagem no 211, de 1987 (n~ 
335/87, na origem), de 9 de outu~ro _de_1_9_87, 
pela qual o Senhor PreSidente da República 
Siibrriete à deliberação do Senado a escolha 
do Senhor Guy Marie de Castro Brandão, Em~ 
baixador_ do Brasil junto à República do Sene
gal, para, cumulatiYamente, exercer a função 
de Embaixador do Brasil junto à República 
Islâmica da Mauritãnia Discussão adiada, 
em-vírtude_do ii)Ício da sessão da Assembléia 
Naciona1 Constituinte. 

Pare_cer_da Comissão de RelaÇões Exterio
res sobre a Mensagem n~ 231, de 1987 (n9 

392!87, na origem), de 30 de Outubro de 1987, 
pela qual o Senhor Presidente da República 
Submete à deliberaÇão do Senado a escolha 
do Senhor Jayme Villa-Lobos, Embaixador do 
BniSil junlQ~ à República Gaboriesa, para, CU
mulativamente, exercer a função de Embai
'@dQf _ _do BLC:J$il junto à República da Guiné· E
quatorial. DiscuSsáo cidfada, em virtude do 
início da sessão da Assembléia Nacional 
Constituinte. 

Parecer da ComisSãO de Relações Exterio
res sobre a Mensagem no 445, de 1987 (n'~ 
642/87, na origem), de 3 -de-deze!mbro de 
1987, pela qual o Senhor Pi'esidente da RP.pÚ· 
blica submete à deliberação do Senado a es· 
colha do Senhor Sérgio Seabra de Noronha, 
Ministro de Segunda Classe, da Carreira de 
Diplomata, para exercer a função de Embai
xador do Brasil junto ao Estado do Coveite. 
Discussão adiada, em virtude do início da 
sessão da Assembléia Nacional Constituinte. 

Parecer da Comissão de -Relações Exterio
res sObre a Mensagem n~ 446, de 1987 (h? 
643/87, na origem), de 3 de_ dezembro de 
1987,-pelà'qi.Jal o Senhor Presidente da Repú
blica submete à deliberação _do Senado a es
colha do Senhor Raymundo Nonnato Loyola 
d.~ Castro, Ministro de Primeira Classe, da Car
reira de Diplomata, para exercer a função de 
Embaixador do Brasil junto __ à República das 
Füipinas. Discussáci- a"dlada, em virtude do 
inf~1o da sessão da Assembléia Nacional 
COnstituinte. 

Parecer da Comissão de Relações Exterio
res ·sobre a Mensagem no 39, de 1988 (n~ 
37/88, -na origem), ae 19- de Janeiro de 1988, 
pela qual o Senhor Presidente da República 
submete à deliberação do Senado a escolha 
do Senhor Fernando Silva Alves, Embaixador 
do Brasil junto à República de T rinidad e To ba
go, para, cumulativamente, exercer a função 
de_Embaixador do Brasil junto à comunidade 
de Domínic:a. Discussão adiada, em virtude 
do início da sessão da Assembléia NaciOnal 
ConstitUinte. 

Parecer da Comissão de Relações ~eriQ
res sobre a Mensagem n9 56, de 1988 (n9 

66/88, na origem), de 2 de fevereiro de 1988, 
pela qual o Senhor Presidente da República 
submete à deliberação do Senado a escolha 
do Senhor Fernando Silva Alves, Emba~dor 
do Brasil junto à República de Triniâad e Toba
go, para, cumulativamente, exercer a função 
de Embabcador do Brasil junt9 à Santa Lúcia .. 
Discussão adiada, em virtude do inicio da 
sessão da Assembléia Nacion~ Constitui_nte .. 

Parecer da Comissão de Relações Exterio
res sobre a Mensagem n..,. 79, de 1988 (n9 

105/88, na origem), de f2 de fevereiro do cor
rente ano, pela qual o Senhor Presidente da 
República submete à deliberação _do Senado 
a escolha do Senhor Joaquim Ignácio Amazo
nas Macdowell, Ministro de Segunda Classe, 
da ÇÇlrreir~ _de D_iplomata, para exercer a fun
ção de Embaixador do Brasil junto ao Reino 
da Tailândia. Discussão adiada, em virtude 
do início da sessão da Assembléia NaciQ_n_c:U 
Coristituínte. 

Parecer da ComisSão de Relações Exte.rio~ 
ses sobre a Mensagem n9 80, de 1988 (n? 
106/88, na origem), de 12 de fevereiro do cor
rente ano, pela qual o Senhor Preside_nte da 
República submete à deliberação do Senado 
a escolha do Senhor Brian Michael Fraser 
Neele, Ministro de Se_gunda Casse, da Carreira1 
de Diplomata, para exercer a função de .ErrWai
xador dq Brasil junt9 à República Federal da 
Nigéria. Discussão adiada, em virtude do ini
ciá da sessão 'da· ASsembléia NaciOnal Cons-
tituinte. __ _ 

Parecer da Comissão de RelaÇOes Exteri_o
res sobre a Mensagem n9 101, de 1988 (n9 

128/88, na origem), de 15 de março de 1988. 
pela qual o Senhor Presidente da República 
submete à deliberação do Senado a escolha 
do Senhor Renato Prado Guimar~es, Míni$o 
de Primeira Oasse, da Carreira de Diplomata, 
para exercer a função de Embaixador do Br~il 
junto à República da Venezuela. Discussão 
adiada, em virtude do início da sessão da 
Assembléia Nacional \:Q~tuinte. 

Parecer da Comissão de ReJações Exterio
res sobre a Mensagem no 108, de 1988 (n~ 
148/88, na origem), de 4 de abril de 1988, 
pela qua1 o Senhor Presidente da República 
submete à deliberação do Senado a escolha 
do Senhor Rubens Antonio Barbosa, Ministro 
de Primeira Classe, da Carreira de Diplomata, 
para exercer a função de Embaixador na dele
gação permanente do Brasil junto à Asg_ocia
ção Latino-Americana de ln_t~:;gração. Discus
são adiada, em virtude do inicio da sessão 
da Assembléia Nacional Constituinte. 

Parecer da Comissão d~ Relªções Exterio
res sobre a Mensagem n~ 11 O, de 19_88 (n9 

159/88, na ói'iQefii), de 20 de abril do corr'ª-nte, 
pela qual o Senhor Presidente da República 
submete à deliberação do senaçlo a escolha 
do Senhor Asdrubal Pinto de Ulysséa, Embai
xador do Brasil junto ao Estado de [srael, para, 
cumulatiVamente, exercer a função de Embai
xador do Brasil junto à República do Chipre. 
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Discussão adiada, em virtude do início-da 
sessão da Assembléia Nacional Constllüinte. 

Parecer da Comissão de Relações Exterio
res sobre a Mensagem n_? 111, de 1988 __ (n9 

160/88, na origem), de 20 de abiil de 1988, 
pela qual o Senhor Presidente da República 
submete à deliber~ção do Senado a escolha 
do Senhor Ronaldo Mota -SardenQerg, Embai
xador do Brilsil junto à (JniãQ _çlas Repúblicas 
Soviéticas, para, curnul_ati_vamente, exercer a 
função de Embaixador do Brasil juntO à RepQ
blica Popu1ar da Mongólia. Discussão adia
da, em virtude do inic:_io___çl~_$ess_ão da_~sem-
bléia Nacional Constituinte: · 
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1.3~~ ::-- C~rD:u~~~~~~ da Presidência 
- CQriVoc~ção de sessão eXtraordinária _do 

Senado Federal a realizar-se amanhã, com Or.:
dem do Dia que designa. · 

-Convocação· de seSsão conjunta a reali-
zar-se na pr6xima .51'-feira, dia 9, às 9:30 horas, 
com Ordem do Dia que designa. 

1.4-ENCERRAMENTO 

2-ATO J)A COMISSÃO I>IRETORA 
DO SENADO FEl)~ 

3- PRIMEIRA SECRETARIA- Edital 
· -de_Çonvocaçã.O 
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N• 26, de 1988. 

4- ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDO· 
RES DO SENADO FEDERAL - Editais 
de Convocação. 

5-MESA DIRETORA 

6- LiDERES E VICE-LÍDERES DE ~ 
PARTIDOS ~ ~ . 

7- COMPOSIÇÃO DE COMISSÕES 
PERMANENTES 

Ata da 26" Sessão, em 7 de junho de 1988 
2~ Sessão Legislativa Ordinária, da 48~ Legislatura 

Presidência dos Srs. Humberto Lucena e Francisco Rollemberg 

ÀS 10 HORAS, ACHt\M-SE PRESENTES OS 
SRS. SENADORES: 

Mário Maia - Nabor Júni •r_- Leopoldo Perez 
-Carlos De'Carlr- Aureo:_M~Uo ---:- .,Jqãe Men.e~ 
zes- Almir Gàbriel-Jarbas P~ssarinho ;--AI :e~ 
xandre Costa - Edison Lo!Jãq -:- ..joão _Lç>bo -;--; 
Chagas Rodrigues - Afons_o Sa_ncho ~ Ci4. s:a~ 
b6ia de Carvalho - Mauro BeneV:ides - .Jos~ 
Agripino- Marc:ondes Gadelha- Humberto Lu
cena - Raimundo üra - Marco Maciel - Ney 
Maranhão - Mansueto de Lavor - Guífhenile 
Palmeira - Francisco Rõnembef9 - Lourival 
Baptista - Luiz Viana- Jutahy Magalhães -
Ruy Bacelar- José lgnácio Ferreira - GersOn 
Camata - João Calmon - Jamil Haddad -
Nelson Carneiro ....:::... Itamar Franco~~ Alfredo 
~pos -Ron"an Tito -SeVero-Gomes- Fer
nando Henrique Cardoso- Mário Covas- Ma.u
ro Borges -Iram Saraiva- Irapuan Costa Júnior 
-Pompeu de Sousa-.Maurído Corrêa:.:..... Meira 
Filho - Roberto Campos ..:... Mendes Caha1e -
Rachíd Saldanha Derzi-Wilson Martins-Affon
so Camargo -Jorge BornhauSen- Dirceu Car
neiro -- Nelson Wedekin - Carlos Chiarem -
José Paulo Bisol-José Fogaça. 

O SR. PRESIDENTE (Franc1sco Rollemberg) 
- A li.sta de presença acusa o comparecimento 
de 56 Srs. Senadores. Havendo número regimen-
tal, declaro aberta a sessão. -

Sob a Proteção de D;us iniciamos nossos tra
balhos. Sobre _a mesa Projeto de Lei que será 
lido pelo Sr. l 9.o8ecretário. - - -

É lido o seguinte 

PROJEI'O DE LEI DO SENADO 
N• 39, de 1988 

Detennina a contagem como tempo de 
serviço no exterior para todos os fins, 
os periodos em que o diplomata côqluge 
de diplomata tenha estado em licença 

rior, funções yinculadas à missão diplomática. A 
contagem dos aludidos períodoS para efeito de 
tempo de serViç_o, conforme sempre ocorreu,- não 
só reconfieceu tal situação, como criou avaliação 
discrepante ao desconhecê-lo para efeitos de pro
moção. 

Objetivando sanear tal situaç~o conffitante com 
os princípios de eqüidade e iSonomia, é que elabo
ram9S o presente projeto de lei. 
S~a ~-SiSso6es, 7 Ch~jl;lnho de f988. -~ena

dor Marco Madel. 

, LEGISLAÇÃO ciTADA 

LEI N• 5.887 
DE 31 DE MAIO DE 1973 

Altera disposições referentes ao regi
me jurídico do Diplomata, e dá outras 
providêndas. 

·······-~·---;. .. _, ___ ,.,.......,. _______ , .. ------
~TÍTULO fi 

Da ~gregação do Diplomata 

Art. 49 O Diplomata temporariamente afas
tado do exerdcio de seu c;argo será agr~ado 
nos seguintes casos. 

VIII - afastamento dà-exercido-dO -caigo para 
acompanhar_ o cônjuge, funcionário da Carreira 
de Dir)lorriãta~- reffiõvido para pásto no e=tterlor 
ou que já se encontre servirido no exterior. 

O SR. PRESIDENTE ·(Francisco Ro!Ierriberg) 
- O projeto lido vai a publicação. __ 

Sobre a meSa -requeômento que será lido pelo 
Sr. l 9~Secretári0. 

É lido o seguinte 
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REQUERIMENTO 
N• 54, de 1988 

Excelentíssimo Senhor 
Presidente do Senado Federa] 
Sblidto a Vossa -Exéeiência, com apoio no art. 

239, 1 "b", âo Regimento Interno desta Casa, o 
envio ao Chefe do Gabinete Civil da Presidência 
da República, de requerimento ao Senhor Ministro 
das Minas e Energia para- que sejam prestadas 
as seguintes informações~ _ 

a) cópia do contrato ou dos contratos fuma
dos entre a Petrobrás e· a Texac:o Brasil S/ A sob 
o qual ou os quais aquela cOmpanhia estrãngeira 
procede à exploração do solo brasileiro, e em espe
cial na ilha de Marajó no Estado do Pará; especificar 
as condições juridicas, econômicas e financeiras 
destacando os compromissos e deveres das partes, 
e moedéJ de eventuais pagamentos; 

b) informações precisas, se as houver, de· 
prospecção e das prospectivas de capacidade e 
exploração da província geológica e petrolífera 
de Maraj6. 

Justificação 

A Petrobrás representou urna conquista do po
vo brasileiro. Ela não pertence ao Estado, integra 
o património cívico de nosSo povo: SUa expansão, 
de modo a situá-la entre as cinqüentá rriaiores 
empresas do mundo, foi acompanhada com or
gulho por toda a Nação. ~ reconhecida e procla
mada a competência dos seus técnicos. Ela, hoJe, 
representa um património a ser resguardado cOm 
a maior cautela. 

Noticias veiculadas pela imprensa dão conta 
de que a grande soma de dólares terão de ser 
pagos pela Petrobrás à TEXACO BRASIL S/ A, ca
so se concretize a presença de petróleo _em Ma
rajó. 

O Senado_da República é a CaSi'\ da Federação. 
Não pode fiCar insensível ao problema. Precisa 
informar-se a respeito dos fatos. Saber os nú
meros. 

O requerimento presente enqUadra-se, por in
teiro, na função fiscalizadora do Senado Federal. 
Com essã fisCalização, o que se pretende é defen-
der a Petrobrás e o Erário. -

Assim, confio, Senhor PreS_ideJlt_e:, em que Vos
sa Excelência dará ao pedido o necessário enca
minhamento regimenta], com a urgência que a 
matéria está a reclamar. 

Sa1a das Sessões, 7 de junho de 1988. -Sena
dor Jamil Haddad. 

O Sr. FranciscoRollemberg deixa a Cadeira 
da Presidência que é ocupada pelo Sr. Hum
berto Lucena. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -
Este requeriin_entõ será publicado e indufdo na 
Ordem do Dia, de acordo -com o art. -~9, item 
VI, do Regi_ment9 l_ntemo. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -
A Presidência comunica ao Pleri.ário-que assume, 
nesta data. em caráter defioitivo, a representação 
do Estado do C.eará. pelo Partido I:;lemocrático 
Social, o Senador Afonso Sãntho, na vaga decor .. 
rente do faledmento do Senadot Virgílio Távora. 

Dispensadas as formalidades regimentais, uma: 
vez que S. Ex" já exerceu O mandato em primeira 

convocação, passa o ilustre Senador a fazer parte 
dos trabalhos_ _ _da_ Casa. 

O SR. ~RESIDENTE (Humberto Lucena) -
Sobre- a mesã, comunicação que será lida pelo 
Si. !~'-Secretário. 

É-lid.i-a seguinte 

. COMUNICAÇÃO 
(do Sr. _Afonso Sancho) 

Em 7 áe funho de 1988 

Senhor Presidente · 
Tenho a honra-de- comunicar a Vossa Exce

lência, à visfa.do disjJóstó nó ãrf. 79 do Regiinento 
.Int_emo, que, assumírido o exercícío.da represen: 
tação dõ "EStado do Ceafá, eril substítuição ao 
Sdlhor Seria dor Vtrgílio Távora, adotarei o nome 
.do parlamentar abaixo consignado _e integrarei 
a bancada do PDS. 

Atenciosas saudações, ---:- Nome Parlamentar: 
Afonso Sancho. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -
A -comunicação lida vai à publicação. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena}
CohCedo a palavra a9 nobre SénadOr Afonso San-
çho. 

O SR. AFONSO SANCHO (PDS- CE. Pro
nuncia o_ s_eguinte discurso.) - Sr. Presidente, 
Srs. Siffià-dores: 

Em setembro de 1986, tiVe a honra de ocupar 
interinamente esta Cadeira por trés meses, em 
Virtude de-lie:"ença-d9 Senador Virgílio Távora. 

Jamais imaginara voltar ao convívio desta_ ilus
tre Casa, effi caráter permanente, .trazidO por um 
evento doloroso, que me compungiu profunda

·mente -o falecimento inesperado de meu -ines-
. quecível ãmigo, e Senador Virg!'lio Távora. · 
- N1.1nca me p~ssara pela mente a idéia de que 
o grãnde -representànte do Cearã-ilo Se-nado, na 
fase áUrea de sua produtivida-de, tombasse ao 
meio da jornada vitoriosa que estava empreen
dend() na el~boração da nova Carta Magna do 
Pa!S.-

Como, porém, os desígnios da providência são 
irisondávels, Virgílio Távora foi colhido pelo raio 
da morte, vítima da inexorabilidade das leiS bioló-
gicas. . . 

Os motivoS que determinam meu reingresSo 
·no Senado, em hora que a Constituinte terá de 
tomar decisões sobre temas polêmicos e de 
raevante importância, não me proporciona a ale
gria integral de prestar meu_ contributo à Pátria, 
porqUe meU espírito se cobre de tristeza pelo tres
passe de Virgüío Távora. 

Não precisaria falar a V. ~ sobre o eminente 
extinto que, rteste Parlamento, ampliou seu vasto 
círculo de a_rriizad~s e conquistou admirações ge
rais por sua conduta exemplar no cumprimento 
de seu mandato, participando da discussão e vo
tações de matérias submetidas à Comissão de 
SiStematização e no plenário com equilíbrio, com
petência e espirito público. 

Para nós, cearenses, que vimos -de perto os 
serviços par· ele prestados à nossa terra, não foi 
surpresa observar sua atuação na Constituinte, 
onde pôde exibir seu talento de negociador escla
reddo, servindo de elo entre correntes antagô
nicas, obtendo acordos compatíveis com a reali
dade contemporânea, sem descambar para mu-

c;lançé'!S a};)ruptas, capazes de provocar sérios aba-
los soQ.ais. -· ___ _ 

Virgilio Távora tinha dimehsÕés de estadistã. 
. Depu~do f='edera1, Ministro de EstadO, Diretor 
da Novacap, Governador do Estado por duas-ve
~es e Senador da República, deixou, nas fun-~ 
ções exercidas e nos mandatos cumpridOs, ã mar
ca _de _uma personalídade invulgár, em que se 
somavam sólidos conhecimentos téc_nlcQS e hu
manísticos, inteligênCia ~_gJJda, extraordinária ca
pacidade de trabalho, honestidade e patriotismo. 

O Ceará, com sua morte, sofreu um rude golpe, 
que demandará muito tempo para ser reparado. 
- Virgílio Távora era justamente considerado, pe

los historiadores de nosso Estado, como o-maior 
governador do período republicano. Em todo o 
território cearense, fmcaram-se marcos indeléveis 
de seü governo; 

Rendo-lhe, pois, o tributo reverente de minha 
homenagem póstuma, na certeza de estar expres
sando o pensamento _do povo cearense que, em 
seu sepultamento, manifestou comovente preito 
de reconhecimento ao fllho querido. 

Minha responsabilidade, ao integrar o Senado, 
numa conjuntura histórica em que se decide o 
futUro do Brasil, é um desafio de sertanejo, oriun
do de família modesta para que cumpra com 
exação o seu dever._ __ 
- Comõ afinTiei eni minha -passagem transitória 
por esta instituíção, bendigo a oportunidade Que 
o destino me confere de participar do respeitável 
grupo de brasileiros eminentes que, na Câmara 
Alta da Nação, exercem salutar poder rrioderador 
nos debates e soluções de importantes proble-
mas. _ 

Conhecerido minhas limitações, somente pude 
chegar a esta posição pela mobilidade social que 

_ existe em nosso País, própria do regime demoCrá
tico-representativo, sob cuja proteÇão é possível 
&o homem. comum ocupar espaço desejado na 
sociedade, ·peta -~~alho, t~nacidade e perseve
rança. 

Posso afirmar que procurarei suprir minhaS de
ficiências com_ o propósito firme de adentrar-me 
nos temas submetidos ao exame e deliberação 
desta Casa. Para atingir essa metã; espero contar 
com a boa-vontade de V. Ex'5, que conhecem 
os meandros do processo legislativo e suas impli
cações politi_cas, para que possa prestar um míni
mo de colaboração válida à missão senatorial. 

Sou um homem de formação católica, de CQn
vicções democráticas, ideologicamente situado 
no centro, infenso a radicaUsmos de esquerda 
ou direta. 

Originário das camadas humildes da p-opula
ção sertaneja do Ceará, participante e-testemunha 
dos sofrimentos do povo, jamais adotaría uma 
postura reacionâria de direita, contrário à fD<ação, 
na Constituição, de conquistas sociais justas que 
melhorem a distribuição de rendas. 

Entretaritõ, não me situo ·e-ntre Os que· preten
dem modificaÇ:õés bruscas em nossas estrub..lras 
sociais, susceptíveis de gerai' impasses prejudi
ciaiS: à ultimação do_processo de transição demo--
crática. · · - - · · 

Convehcido das excelências do regime demo-
crático, entendo que sua consolidação depende 
da manutenção _da economia privada, que é fun
damental à preservaç-ão da liberdade individual 
que; sOb nenhum pretexto, deverá ser absorvida 
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por um Estado onipotente, que_ réténh~_ em ,sua,s 
mãos a propriedade dos bens de produção. 

ComO filho do Ceará -_o-cerne do Nordeste 
semi-árido -, estafei vigilante nâ defesa dos pl~i
tos que visam a reduzir a de_{asagem _qu_e nos 
separa de Estados economicamente privilegia
dos. Ao entregar-me a essa faina, nã_o e_starei ape
nas cumprindo meu deyer de nordestino,_ .mas 
também de brasileiro qUe luta pela consolidação 
da unidade nacional, incompatível com a existên-: 
da de guetos econômlcos ao Jadp de ilhas de 
riquezas imensuráveis. · · 

Serei obediente à lidera_n_ç_a cle meu Partido, 
certo de que sua postura diante do GoVemo·_s_erá _ 
de independência, criticando os erros ·e_ aplau
dindo os acertos. __ 

Expresso a Satisfação po( retomar a cOnviVên
cia dos prezados colegas integrantes deste. Alto 
COlegiàdó,- cefto -de que nosso relacionament9 
será fratemal, permitindo que, em conjunto;ofere
çamos contributo expressivo ao desenvolvimento 
de nossa Pátria. 

O Sr. Mauro Bene:vides- Permite V. Ex' 
um aparte, Senador Afonso Sªncho? 

O SR. AFONSO SANCHO- Pois não, Ex' 

O Sr. Mauro Benevides - Nobre Senador 
Afonso Sancho, no momento em que V. EX' faz 
o seu pronunciamento no plenário do Senado 
Federal, na condição de suplente e, agora, de 
Senador titular de urna das cadeiras do nosso 
Estado - cadeiras ocupadas pelo Senador Ctd 
Sabóia de CaiValho, por mim e por aquela extraor
dínária figura de homem público que foi o Seitã.
dor Virgílio de Moraes Fernandes Távora-, d~se
jo dizer que a responsabilidade de v_. Ex• é real
mente imensa, porque sucede, nessa Cadeira, a 
uma d_as figuras de maior expressão da vida públi
ca nacionaL V. Ex• sucede _a um_ homem. que, 
depois de haver exercido o mandato de deputado 
federal, de governador do. nosso Estado por duas 
vezes, de ministro da Viação e. Ob.r~ Pú_Diicas 
e de membro do Congresso Nacional, in~grantes 
desta Casa ern duas oportunidades, se._entregava 
de corpo e alma.às tarefas_que mais diziam de 
perto ao interesse legítimo do povo brasileiro. Te· 
nho absoluta certeza de que V, &' sintoniza_rá 
com o Senador Od_ S_;:;s:bója de Carvalho, comigo 
e_com os demais _companheiros em tudo aquilo 
que se relacionar, não apenas com o Ceará e 
com o Nordeste, como igualmente com o inte
resse do povo brasileiro. Conheço_ V. ÓÇI'_na_tr_adi
ção das suas lutas comp Líder empresarial_! p_resi~ 
dindo instituições de classe, dirigindo um órgão 
de comunicação social de larga repercu~são e 
prestígio no Estado. Estou absoh,rtamente con
victo de que V. E)cl' aqui realizará um trabalho 
proficuo, voltado para os interesses maiores do 
povo brasileiro. 

O SR. AFONSO SANCHO- Agradeço ao 
meu querido e estimado _amigo Mauro Benevides 
as palavras generosas, e cr:edito~as % nossa velha 
amizade. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Palmas.) 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) ~ 
Concedo a palavra, para comunicação urgente, 
ao nobre Senador Fernando HenriqUe Cardos_o. 

O SR. FERNANDO HENmQaE CARDO· 
SO (PMDB - SP. Para uma comunicação. Sem 

revisão do ore~_dor.)' ~ S!": Presiderite; Srs. Sena-
dores: - -
. .tlâo quero furtar~me ~ .alegria de saudar--:-em 
primeiro lugar, o- nobre senadOr JõSé Afonso $~n

- cho, que se incorpora ao Senado, a _quem auguro 
votos que permaneça conoscà com o mesmo 
empenho e bn1ho que sempre teVe o nosso ines
quecível Senador Virgílio Távora, a quem substitui, 
para que possamos, juntos, trab~har pelo Brasil. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, faço um apelo 
ao Senado. Ternos hoje, na Ordem dÓ Dla, maté
riã-de -suma relevância, a questão da regulamen
tação_,çias _eteiçães municipais._ }õdos os- Sena
dores~ saoem-:que a--iealiZ8Çáo' das eleições vai 
dependei ainda de uma decisão. da AssembTéia 
Nacional Constituinte; também sabem que é pen
Sirriéntcr dOPMDB, que é nieu ·pensamento pes
soal, que essa eleição deve ser realizada este ano. 
Entretanto, não é esta_ a questão a ser decidida 
aqui. A- qUestão a ser âecidid8 aqui diz reSpeito 
apenas à regulamentação das eleições munici
pa_ls. É dever dO Sen"ado_votal-esta matéria o-qLiah-
to-antes. - -~--- -- ~~-~-~~ -

Ap~lo, portanto, aos nobres companheiros qUe 
- farão uso da palavra tenham em mente que o 
Brasil todo está na expectativa desSa regulamen
tação, e, se puderem conter, s.eguramente, os pre
CioSOs conceitos que vão emitir sobre várias maté
rias, O façam e ·se limitem, se possível, ao mínimo 
necêSSátto, para que possamos, b quanto antes, 
votar a matéria relativa às eleições municipais. 
Neste Voto cada um expressará, evidentemente, 
a sua opinião. Mas o importante é que o Senado 
fárrie uma decisão hoj~. (Muito bem!) 

O _sr. José Fo.Qaça ----:- Sr. Presidente, peço 
a palàVr~ pela ordem. -

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)_
Concedo a palavra, pela ordem, ao nobre Senador 
José Fogaça. 

O SR. JOSÉ FOGAÇA (PMDB - RS. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) -Sr. Presidente, 
nao poSso deixar -de regiStrar -nesta ses~ão _....:já 
que ãi1l€m, aqui, no Senado, ftzemos a home
nagem merecida ao nobre Senador Virgílio Távo
ra e agora estclmos saud"ando a chegada a esta 
CciSã de seu Suplente, Cuja companhia multo rios 
hOOiã =. não possO deixar de registrar a morte 
e o assassinato do Deputado Estadual José Antô
nio Daudt, do PMDB do Rio Grande do Sul Foi 
vitíma-de Uma brutalidade, foi vítima de uma vio
lência inãudifá O Deputado Estadual José Antô

nio Daudt foi um dos jornalistas mais c::oraJosos 
e mais veementes nélS denúnci.;lS de irregulari
dades, de corrupção e de desmando na coisa 
pUbltca. Eleito agora; em -1986, para-uiri mandato 

'ComõDeputado Estadual, toda a sua atividade 
política foi marcada também por essa coragem, 
pof'-esse-_âescortino, por esse desvelo com os 
intereSSêS Scx:::'iàis. Foi autor do projeto de lei, apro
vado pOr unanimidade pela AsSembléia Legisla~ 
tiva do Rio Grande do Sul e sancionado pelo Go
vernador Pedro Simon, que proíbe a comercia
lização de produtos que contenham o doro-fllior
carbono, produto químicO que destrói a camada 
de atônio. 

Homem da rriaior dignidade, cidadão de enver~ 
gadura moral inquestionável, Joffialista corajosO, 
-ousado e honesto, fui seu colega durante muitos 
anos em uma emissora de televisão no Rio Gran
de do Sü.l; onde pude testemunhar que a atividade 

diá_ria do Jornalista Jo$é: AI:rtôryi9- _Qaudt, de_nun
ciando pequenos e grandes problemas da admi

. nistraÇão públiCa, efa Carre9ada de uma enorme 
e comovedora sinceridade. 

Desde 1976 Jose Antônio Daudt vinha sendo 
-convidado pelo então M_OB, e depois pelo PMDB, 
para ser candidàto a uffi cargo eletivõ~- Sempre 
recu~ou o _convite. $o1,.1 testemunha dfsso, porque 
eu próprio, cOmo filiado do MDB e dePois do 
PMDB, como_ militante ativo do Partido, fazia esse 
convite e insistia na süa participação.- O JciméiliSta 
reéu'sava, argumentànéiO que a triocheira que 
ocupava -à do microfone do rádio e das câma
ras de televisão - era, segunda el~.- mais eficaz. 
E só aceitou depois de multa insistência de_ mUitos 
anos. Fui um dos qUe, juntamente com o GOver
nador Pedro Simon, o trouxe para a vida pública, 
para a vida parlamentar. Depois de muita_ insis
tência é que aceitOu c::andidatar-se a deputado 
estadual. 

Vítima que foi da brutã1idéide, da fatalida_de,.àa 
ignomínia_-de- um assassinatO, o jom-a1ista .)9sé 
Antônio Daudt deixa como ri1emória, coillo teste
munho. de .sua coragem, uma trajet6ria inqUe
brantável de defesa dos interesses dos pequenos, 
dos oprimidos e dos sofridos. - -

Presto, do Senado da República, a homenagem 
a este brasil_eiro, a este brasileiro que o Rio Grande 
do Sul pranteia neste momento, braSileiro que 
constitui um símbolo para todo o País_ na luta 
em defesa dos interesses de todos. -

T embo çerteza de que os ecologistas do Mundo 
inteiro, neste momento, Vêem este depUtado do 
EXtremo Sul do Brasil c::omo um sirnbolo e exem· 
pio q-üe--iiiiiguéffi deve esquecer: como um pe
queno lutãdOr pode chegar a grandes vitórias em 
favor_ da coletividade. 

O Sr. Marc;ondes Ciadelha- Sr. Presidente, 
peço a palavra para urna comunicação _urgente. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -
Tem a palavra V. Ex" para uma comunicação ur
gente, nobre Senador Marconctes Gadelha. 

O SR. MARCONDES GADELHA (PFL -
PB. Para uma Comunicação._ Sem reviSão do ora-
dor.)- Sr. Presidente: · --~ 

Com todo_ o respeito às pondefações. ao ap-elo 
judicioso do nobre Senador Fernando Jienrique 
Cardos-o; que ~ndossq nesta_oportU11ldade, gosta· 
ria de deixar algumas coisas bem claras para a 
consciênCia da Nação. . 

Este Senado_ não se Sente, em nenhum mo
mento, responsável pelo atraso na tran1Itação da 
matéria-que regulamenta as_ eleições municipaís. 
Desta forma não assume o compoQente. da expia· 
ção e de autoflagelação que ~tá implícito em 
algumas considerações. - .- .- -. __ 

É predso_fi_car muito claro, bem_ditQ_ e bem 
expresso que esta matéria c_omeçou _a __ tramitar 
na Câmara dos Deputados em maio do ano pas
sado. Aqui, no Sena.do. recebeu tratame_nto que 
diria recorde, por conta do esforço, da dedicação, 
do empenho, do zelo, do eminente relator, o nobre 
Senador Josê Fogâ.çà Em menos de um mês, 
Sr. Presidente, colocamos a matéria na Ofdem 
do Dia em condição de ser votada; as Uderanças 
acOrdaram Sobre a solução a ser dada e foi aceito 
o regime de urgência para sua tramitação. Sema
na passada, tivemos um contratempo que, uma 

_ vez mais, não se deveu à vontade desta Casa. 
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A matéria deveria ter sido _votada quinta-feira pas
sada. Sabe toda a Nação que houve um processo 
de obstrução no seio da Assembléia Nacional 
Constituinte quanto à votaçãO- do rriandato do 
Senhor Presidente da República, e, em função 
deste fato, a votação que deveria ter ocorrido na 
quinta-feira passada foi preterida erri favor dos 
trabalhos da Assembléia Nacional Constituinte, 
que, como sabemos, têm sempre prioridade. 

De maneira que não cabe qualquer acusação 
direta ou oblíqua ao Senado da República nesta 
matéria, nem se obriga o Senado, nem se vê no 
constrangimento_de ter que atropelar os seus pra
zos, de_ ter que se omitir de extemar opinião, juízo 
de valor e conceito- sobre a matériaL 

Sabemos que há um substitutivO do relator e 
há diversas emendas. O Senado trabalhou: 6pe· 
rou, emitiu juízo,- e não tem por que, Sr. Presidente, 
deixar de dar seqüência àquilo que tem feito com 
determinação e zelo regimental. 

Estas, as observações que devia expender, para 
anteceder os nossos trabalhos. 

Sr. Presidente, não nos sentimos obrigados a 
transferir para o Presidente da República a respon· 
sabilidade solitária _de opinar sobre o trabalho _da _ 
Câmara dos Deputados. 

Sair do Senado Federa] sem dar qualquer trata· 
menta _à matéria, quero crer, Sr. Presidente, seria, 
isto sim, uma omissão condenável, diante das 
nossas obrigações constitucionais- de trabalhar 
como Casa Revisora da Câmara doS Deputados. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -
Concedo a palavra ao nobre Senador Cid Sãbóia 
de Carvalho, que falará como Líder do PMDB. 

O SR- CID SABÓIA DE CARVALHO 
(PMDB- CE. Como Líder, pronuncia à seguinte 
discurso.)_- Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Nós estamos num momento muito grave da 
nossa história política. 

Criou-se uma situação de dubi~dade_ em face 
da transição das normas constitucionais. Esta
mos, no momento, raciocinando sobre duas pers
pectivas:_ a perspectiva da ConstituiÇão a tua] e a 
perspectiva de uma futura Constituição. 

Há, na verdade, por isso mesmo, aspectos que 
se tomam de difícil solução, porque aquilo que 
possa ser resolvido à luz da Constituição vigente 
poderá ter uma substituição abrupta, em face de 
entrar em vigor a Carta que está, neste momento, 
sendo elaborada pela Assembléia Nadonal Cons
tituinte. Oaro que nesse momento, Sr. Presidente, 
Srs. Senadores, estou-me reportando à legislação 
específica para o pleito de 1988, a fim-- de que 
sejam renovadas as Câmaras Municipais e sejam 
eleitos os novos prefeitos e.Yice-prefeitos dos mu-
nicípios brasileiros~ -

Este é um momento de muita gravidade. 
Nós sabemos que há temas fascinantes, como, 

por exemplo, dois turnos. A Constituição atual 
ryão prevê dois turnos para o pleito municipal. 
E muito provável que a nova Carta, esta sim, deter
mine dois turnos nas eleições para as prefeituras, 
na escolha dos prefeitos e respectivos vice-pre
feitos. Daí, cria-se uma dificuldade. Se estivermos 
a prever um turno, a Constituiç-ão entra em vigor 
antes da eleição e determina dois. Se detenni· 
narmos dois turnos ficamos quase que em desa
cordo com a Constituição vigente, e não terem-os 
certeza, também, de que a nova Constituição de
terminará dois turnos. Há um detalhe também 

-imPortante: o· aspecto de constitucionalidade ou 
inconstitucionalidade dos dois turnos. 

Ai cabe a interpretação _da atual Constituição, 
intépfe"tãção que se dificulta, rião Pelos métodos 
espedficos, não pela hermenêutica, mas pela ile
gitiniidade da própria Carta e_ tendo em vista a 
oi.Jtra que eStá para entrar em vigor. Nún.Ca Jiode
·namos dizer, da inconstituciona1idade dos dois 
turnos, .mas poderíamos discutir a conveniência 
constitucional da determinação desses dois tur
nos, quando o legislador maior não se preocupou 
com a existência dessa faculdade, desse modelo 
na atual Constitulçào. · - -

Outros aspectos também têm uma gravidade 
__ rn_1,.1_itq_grande: a criação de novos partidos. Está 
no projeto _de Câmara Federal a possibilidade da 
criação de partidos por representantes de cinco 
EStados que tenham, na verdade, m~ndatos fede· 
rais. 

Significa diz_er que cinco parlamentares fedefãis 
poderão firmar a existência de novos partidos. 

Isso, Sr. Presidente, Srs. Senadores, tem muita 
gravidade. Primeiro, porque vamos entrar mi êgi
d~ da insinceridade. Porque esse princípio é exata-

- mente_o mesmo da eleição indireta, quando as 
pessoas eleitas representam os eleitores. E, assim, 
os que têm mandatos estariam a substituir, mise
ravelmente, aos eleitores que deveriam firmar a 
dQí:umen~çãQ_ necessária para a criação dos no
vos partidos. Is~_ ê o mesmo critério da eleição 
indireta. 

Mesmo que aceitássemos esse caráter indireto, 
já_ que outros países a dotam o método indireto 
para muitas soluções políticas, se aceitássemos 
isso, estaríamos ainda diimte do número irrisório 
que se espera contar para a formação de um 
nóvo_partido: cinco parlamentares de cinco Esta
dos diferentes. 

Mas há, ainda, um outro aspecto da maior gravi
dade, ~u chamo a atenção desta Casa. É que, 
para fundarmos novos partidos, estamos autori
zando, f~ci!lantemente, autorizando o (raciona
mento dos partidos já existenteS. Assim, nós esta
riamos quase a pôr na legislação um convite para 
_que, fácil que é, parlamentares deixassem suas 
legendas, abandonassem as legendas pelas quais 
se elegeram e partissem para novos grêffiios polí
ticos, exataniehte osteritando a importância dos 
votos_ recebidos sob outra legenda. 

Isso me parece Uriia traição institucional aos 
Partidos existentes, que não são poucos. Se não 
estou enganado, Sr. Presidente, no Brasil temos 
_exatamente, nesta hora, 38 Partidos, sem que seja 
possível identificá-los ideológicamente, doutrina
riamente, -filosoficamente. Daí por que corremos 
o_ risco _de sermos acusados de um casuísmo 
incríVel ao abrirmos as portas para a formação 
de_ novos Partidos, Sem rienhuma aterição filos& 
fica, sem nenhuma atenção, doutrinária, sem ne
nhuma importância ide0!6gica a se ofertar ao ca
so presente. 

Mas, Sr. Presidente, nós estamos vivendo exata· 
mente este. momento, em que os Partidos -políti
cos e~st~ntes podem ~Sfar sendo ~meaçados 
exatamente pelas facilidades oferecidas para a 
criação de novos grêmios. 

Sei que daqui a pouCo vamos relatar uma maté
ria importantíssima, que é~ e>catainente, a emenda 

_õfetecida,ao ProJet~:)~ d~ _Lei da Câr(làra, já_ contan
do, também, com interessante Substitutivo do 
nosso Senador José_ Fogaça. Nós ambos, daqui 

Junho qe 1986 

a pouco, estaremos cuidando dessas emendas, 
aqui na Senado Federal. _ - . ~ -

Mas, enquanto não chega essa hora, Sr. -Presi· 
dente e Srs. Senadores,- é preciso dizer que o 
povo aspira a essa eleição, que está demais o 
mandato municipal, já foi mUito longo, da última 
eleição para esta. As Câmaras Municipais estão 
sob as mais cerradas acusações, em quase todos 
os Munic:ípios brasileiros. Muitos Prefeitos ate já 
renunciaram; muitos vieram a falecer; outros so
frem processos gravíssimos nos Conselhos de 
Cofttas rlos EStadOs;- onde há esse_ organismo, 
ou nos Tribunais de Contas EStaduais, onde não 
há Conselhos de COntas, ou perante os Tribunais 
de Contas Municipais, quando este é O nome dOs 
COnselhos de Contas em outros Estados. É im
possível conviver, nesta horaj com o adiamento 
da eleição, com C!. nomeação mesmo de interven
tores para os Munidpios. Qualquer coisa que se 
faça assim é. como desautorizar a. pfeSenÇa- de 
eleitores_ nas umas para escolha daS Câmara-s e 
para os gestores rriuniclpais. --
- Chamo a atenção desta Casa para que encon
tremos unia solução que, sinceramente, ilão sei 
bem qual é, porque estamos evidentemente numa 
Câmara revlsora, onde a responsabilidade de revi
sar é muito grande. Estamos cumprindo nossa 
miSSão, mas, ·a título de nos determos nesta revi
são, poderemos estar a evitar o próprio pleito mu
tlicipal já bombardeado, digamos assim, por essa 
transição de uma_ Constituição à outra, como tarri
bém emocionalmente prejudicada pelos conti
nuístas que querem seus mandatos aJongados 
por todo o ano que vem, pelo ano de 1989. --

Não sei o que pode ser feito, mas uma solução 
politica, a par de solução técnica, deve ser encon
trada nesta Casa, ·de tãl sorte que não se tenha 
como a fuga do Senado à sua responsabilidade, 
mandar, com brevidade, a matéria para a sanção 
presidencia1, porque é evidente que pelo veto o 
Presidente" da República terá condições de aplicar 
também as suas aptidões _a essa matéria espe-. 
cifica. Apenas não se tenha o Senado Fedefal 
como o órgão a confabul~r com essa falta de 
~leições,_ com o adiamento das eleições; não se 
tenha o Senado no universo de conlvêndas ou 
não se tenha o Senado no univers-o de omissão, 
enquanto _demonstra ter ação, porque o nosso 
grande lema é exatamente esse: enquanto tiver
mos ação o povo julgará que estaremos tendo 
omissão. 

É_ uma situação grave e Convido õ5 Srs. Sena
dores para Lima reflexão muito profunda a reS
peito da necessidade inadiável de realizarmos- as 
eleições municipais de 1988. ------ --

Era só, Sr: Presidente. -

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -
Concedo a palavra ao nobre Senador João Mene
zes, que falará pela Uderança do PFL. 

Q SR. JOÃO MENEZES (PFL- PA Como 
Líder, pronuncia o seguinte discurso.)- Sr. Presi
dente, Srs. Senadores: 

O nosso Presidente da República, Dr. José Sar
ney, encontra-se nos Estados Unidos. E faz a Via· 
gem depois da decisão, pela Constituinte, do tem
po do seu_ mandato; e, pelo que leio nas o_otícias 
dos jornais, depois _fio fato marcante na vida do 
mundo, que fol a conVersa entre o· Presidente 
Reagan e o _2residente Gofb~chev, procurando 
encontrar um caminho para a paralisação do 
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avanço do poderio militar e red.l.lção do existente, 
temos _a noticia que o Presidente -"ª----Rep\Íblica 
do Brasil, na ONU, irá_ aproveitar este assunto 
para mostrar que os países do Terceiro Mundo 
são tão interes~dos quanto aqueles na solução 
deste problema. 

E o fato Se toma mais evidente, porque segundo 
escuto nos noticiários, um dos fundamentos do 
pronunciamento que vai fazer é que se possa, 
com os enormes gastos que as duas grandes 
potências fazem em aumentar todo dia o seú po
derio armamentista, empregar parte desses crédi
tos na solução ou na melhoria ou que nome tenha, 
sobretudo, dos débitos dos paises do Terceiro 
Mundo. 

Realmente é um assunto palpitante que vai ter 
a maior repercussão no seio das Nações Unida.s, 
porque quase todos os países, principalmente os 
da América Latina, encontram-se em situação difi
cü para resolver os seus débitrn!, suas <lívidas. 

E nada mais justo, ao invés de se gastar com 
armamentos para destruição do mundo, para 
ameaça-de destruição d_as populações, que se 
empregue esse dinheiro no sentido d~;;: dar wna 
solução- econômica, financeira e social, para os 
países em desenvolvimento,- ou para os países 
subdesenvolvidos. 

O Presidente José Samey, depois de uma gran
de luta, sobretudo através de _noticíários negativos 
conseguiu chegar afinal à determinação do tempo 
de seu mandato, e o fez com um r:e~ui~Qo que 
podemos chamar de espetacu1ar, acima até de 
nossas perspectivas. Nós que acompanhamos es
sa discussão desde o primeiro momento, ficam_os 
até certo ponto surpreendidos com a votação al
cançada. 

Esse fato traz ao Presidente da República uma 
responsabilidade muito grande, que é a adminis
tração politica para poder dar uma boa seqüência 
à sua adminisb:ação. Nessa votação, onde o t~m
po do mandato do Presidente ganhou cinco anos, 
verificamos que foi quase a totalidade do Partido 
da Frente Uberal, uma grande maioria do Partido 
do Movimento DemocrátiCO Brasileiro, do Partido 
T raba1htsta Brasileiro, do PDS;- além de outros 
representantes de pequenos Partidos. Corria se 
vê, não será tão fácil n_e_~~Qnjuntura fazer uma 
administração que atenda a essas forças que coo
pera, por esta ou aquela forma, na manutenção 
do prazo de cinco anos para o Presidente da Repú
blica. 

Então, este fato é mtiitó cãr'nplexo mas estou 
confiante de que o Presidente da República, com 
o seu tato político, com a sua maneira _muito pró
pria de agir, encontrará um caminhO necessário 
para chegarmos a um porto seguro. 

O que é preciso agora é que nós, Constituintes, 
fiquemos imbuídos de que necessário s_e,_ toma 
criar um clima de tranqüilidade, para que este 
País possa progredir. Não é possível continuar
mos nesta luta interna, não é possível continuar
mos a sustentar lutas pessoais, com o sentido 
de criar dificuldades ao Governo .. 

· Hoje de manhã, estava ouvindo a Rádio Bandei
rantes num programa do joma1ista Ney Qonçalves 
Dias,_ e ele fazia_ urn exame do que está ocorrendo 
no País, sobre os ataques ao Governo, _dizia que 
é muito fácil criticar negativamente, porque pelo 
menor fato, pelas coisas mais simples se ataca 
o Governo, ele é chamado de corrupto e, no fim, 
nada fica provado ou mesmo examinado. 

I:: um defeito_ muito grande que estão tendo 
os atuais políticos brasileiros. Não podemos estar 
·pegando coisas_ aqui, coisas aColá, sem funda
mento; apenas por ouvir dizer e criar em tomo 
da no_tícia uma _i_rnpressão no País de que nós, 
to_dos os políticos, de_que nós, todos os do Gov:er
no, de que nós, todos os homens públicos, somos 
pessoas que não temos capacidade nem honora
bilidade para desempenhar a função pública._ 

Quando vemos_ um procedimento como esse, 
o ·que se pensa? É que há por baixo disso uma 
organização, silenciosa ou Clandestina, procuran
do um_ meio, um caminho para desestabilizar o 
poder. 
_ Vemos agora, neste momento, novamente os 
ataques contra a Constituinte, porque a Consti

- ~uinte n~o_ votqu ontem, porque a Constituinte 
r@o_ _votou-sexta~f~ira; en:tão, diz-se que-a Consti~ 
tuinte est;á parada e com isso todos estão prejud.i

.. ÇÇI.çlo~ e ninguém que traba1har. NinQUém selem
bra que tudo isso já aconteceu. Mesmo quando 
o Presidente Ulysses Guiniarães dizia que era "na 
marr_a" a votação da Constituinte, também, por 

. muitQS dias, esteve paralisada. Por quê? Porque 
Qrocura":'?lm a t~do tempo encontrar um caminho 
para o combate ou para um acerto finai. · 

Não é possível, Sr. Presidente, continuarmos 
nessa situação, A luta p9_lítica já está aí e temos 
que acaliafCom o trabalho da Constituinte porque 
como está precisa ser retocada, na votação do 
s~gundo turno. Não queremos uma Constituição 
para o dia de hoje ou para o dia de ontem. Precisa
IJ10S de uma Constituição duradoura, estipulada, 
assentada em princípios e normas que venham 
garantir a tranqüilidade e o avanço do nosso País. 

Há por exemplo, um assunto que está criando 
embaraços: é aquele que diz respeito à anistia. 
A anistia já fez _c_om que _Senadores e represen
tantes Constituintes passassem momentos difi
ceis. ~ preciso lembrar que esse problema da 
ani_s_tia já foi trataçlo em todos os detaJhes, depois 

__ de iil.cluído na ComiSsão dé Sistematização, e ele 
foi ~(inal- reformulãclo ·e aprovado no corpo do 
projeto· conhecido como Centrão, em que se deu, 
talye~. _o que se podia dar, o que se podia fazer 
de mais corretç> e direito em matéria de anistia. 

Pois b~m, já se cria novamente um fato; já se 
criam novas coisas, querem novas conversas, no
vas modific.açõ~s. Então o que se quer é não 
chegar a um denominador comum. 

Portanto, Sr. Presidente, neste dia, em que o 
Er~dente José Samey se encontra nos Estados 
Unidos, representando o nosso País, temos a cer
teza de que Sua Excelência irá fazer um pronun
dariiento __ que· interessará não_ s6 a nós; mas a 
toda .6mérica Latina para que possamos encon
trar o caminho necessário para sair desse sufoco 
-~onômico-financeiro em que estãos. Vimos nos 
no_ticiários de hoje que o Ministro MaiJson da Nó
brega conseguiu o empréstimo de 4 bilhões e 
60:0_ roilhõ_e_s_ de dól.ares, sem nenhuma ligação 
com o _Fundo Monetário lntemacional, e terá de
pois maiS uma outra parcela de 600 milhões de 
dólares que ficarão sújeitos aO exame e às normas 
4o f\md_g Monetário. Como se v_ê, o País _está 
andando_,..P PaíS está ca"ininhando e. nós Predsa

-mos nos fortalecer e mostrar que não mais pode
mos aceitar as provocações diárias que aí estão. 

_Vi na televisão, como exemplo, comentário so
bre _o procedimento da CPI do Senado. Diz-se 
que a CPI do Senado dita da corrupção está ficim-

do perdida, porque não encontra mais um J)9nto 
determinado, não escolhe um ponto fixo para a 
sua r~alizaÇão. QuandO- se instalou, ao invés de 
estabelecer o caminho_certo, come_ç9u todos os 
dias- buScai novos sentidos. Dos qu~tro mil Muili
cípios existente_s no Paí_s, vai fazer inSpeçãÕ- no 
Município onde nasceu Q. Presidente ..!osé Samey. 
É uma _cq!ncldência muito grande! 

É preciso acabar com istO. f:: precisO que os 
_ boroeos assumam as suas respcmsabilidadeS e 

não fiquem a criar, a- cada morrientO, fato _novo 
de_ desconfiança perante a opinião pública. 

Hoje, na televisão, quando se ouvia o público 
sobre os noticiários ele dizia lá estar d~ontja~o. 
Várias pessoas disseram que as notícias, _!lluitas 
vezes, não são verdadeirãs, pois não _representam 
a ver_dade. _ . __ __ 

Predsamos entrar nu_m novo caminho, que será 
o dÕ respeito à autoridade, O caminho da boa 

__ orientação, (jue nos leve um sentiâ.o de: perfeição. 

O Sr. Rachid Saldanha Derzi - Permite V. 
EX' um aparte? 

9 _SR. J_OÃO MJ;NEZES- Pois não . 

O Sr. Rachid SaJdanha Derzi- Nobre Sena
dor João Menezes, estamos ouvindo COOlªteJJS:_ãQ 
o discurso de V. Ex' Louvo V. ~-ao. ~sal~r. 
sobretudo, a parte da declaração do Ministro Mail· 
son da Nóbrega. É auspicioso para o Brasil read
quirir a credibilidade internacional. Realmente, a 
orientação da politica econômic;;,_ do Brasil _nos 
dá possibilidades imensas, para que possamos 
negociar a nossa dívida externa em situação que 
nos permita solvê-la o mais rápido possível. Está 
o Brasil a reclamar da poupança externa que há 
mais de três ano_s_ não vem ao Brasn, porque nã-o 
entra um dólar neste Pais, e temos necessidade 
do reaparelhamento do nosso parque industrial. 
Precisa ser modernizado, precisa ser reaparelhado 
imediatamente, e somente com a nova cred.ibi
liçlade que o Brasil está obtendo frente ~ Situação 
econômica internacional é (Jue nós poderemos 
ter esperança reãlmente -de sair dessas dificul
dades. Eu tenho certeza que o Brasil ser~ outro 
e nós, imediatamente, faremos a nossa compo
sição da dívida externa; fazemos os acordos com 
o Fundo Monetário Internacional, com aqueia in
dependência que o BrasU a.d-roga, mas somos 
participes do Fundo Monetário Internacional, pois 
contribuímos para isso. Por que não ouVi-los, tam
bém, na hora em que é necessário, sobretudo, 
agora na condução d~ nossa polÍtica económica 
internacional? Congratulo-me com o pronuncia
mento de V. Ex~ e com o nobre Ministro Mailson 
âa Nóbrega que está _se _impondo no concerto 
econômico mundial. - - -

O SR. PRESIDENTE (Humberto LUcena) -
Eminente Senador João Menezes, a Presidência 
pede a V. fX!' qUe conclua o seu pronunciamento, 
porque ·o seu tempo já se esgotou. 

O SR.JOÁO MENEzEs- V. Ex' sabe que 
sou seu obediente. ·- _ - . 

Agradeço o aparte do eminente Líder. .Ra,çhid 
Saldanha Derti que vem mostrar que o Brasil_, 
apeSar de todas __ as dificuldadeS; de todo q ç:om
bate que se tem feito aereamente, ql,Je o Senhor. 
Presidente da República José Samey, hoje, conse
gue a credibilidade intemacio11al para o nosso 
País. Tehho certeza de que a credibilidade interna, 
também virá como conseqüência de um trabalho 
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certo, hercúleo, corajoso e de paciência que está 
sendo feito. Agora, o que não podemos dispensar 
é a coQPercição dos Srs. C_on~tuiiites. porque 
sabemos que pela nova carta "Constitucional o 
Congresso terá j:>oderes excepcionais, poderes 
que voltaram quase _aos antigos tempos em me
lhores condições, e esse CóhQfesso~preclsa Viver 
em consonância com-o _Pode_r Pú,PliC:o para que 
o povo não seja prejudiCado. 

Termino. Sr. Presidente, atendendo ao apelo 
de V. Ex!', porque temos -m-atéria de maior impor
tância a discutir como esti!f referente à eleição 
municipal em novembro. ESS1Celeição é uma ne
cessidade pública que estamos vendo a todo pas
so_e a todo momento. 

Ontem tivemos um exemplo em Manaus. O 
que está acontecendo? Estão tirando o Prefeito 
de Manaus. Intervenção na Prefeitura de Manaus. 
E o que aConteCeu em Manaus está aconte<:endo 
no País inteiro. No meu Estado já aconteçeu, por 
ai encontramos as estórias_dos Prefettos que desa
parecem, que somem com o dinheiro público 
e fica por isso mesmo. EotáQ.,_não podemos ser 
responsáveis pela continuação- desse estado de 
c:oisas, e também manter Qs escândalos que vêm 
acontecendo nas CâmaraS de Vereadores, e qu_e 
são denunciados todos os dig_s rros jornais, e não 
podemos assumir a responsabilidade de não-con~ 
cluir imediatamente -os trâmites necessários para 
a eleição Municipal de 15 de novembro _do cor
rente ano. 

Portanto, Sr. Presidente, agradecendo a §enti
leza de V. Ex" e pedindo a cooperação e a com
pre_ensão de todos Qs Srs."Se_nadOres para __ õ que 
vem à nossa frente, que é. o enfrentamento da~ 
medidas que _serão necessárias e indispensáveis 
para o equilíbrio econômico, financeiro e social 
deste País e, sobretudo, para o respeito à Nação 
brasileira. Estou certo de um bom convívio entr_e 
o Executivo _e o Legislativo. Muito obrigado. (Muito 
bem! Palmas.) 

Dur!Jnte o discurso do Senador João Me
nezes, o Senador FranciscáRoDemberg ocu
pa a cadeira da Presidência, que _é, a seguii; 
ocupada novamente pelo Senador Humberto 
Lucena. 

O SR- PRESIDENTE (Humberto Lucena) -
Sobre -a mesa, comunicação que será lida pelo 
Sr. 1?-Secretário. 

É lida a seguinte 

Brasilia, 7 de junho de 19_88 
Senhor Presidente, 
Comuhico a Vos-sa Ex_celência que desvincu

lei-me do Partido do Movimento Democrático 
Brasileiro - PMDB, em 25-5~88, ftliando-me, na 
mesma data, ao Partido Trabalhista Brasileiro
P'IB. 

Sala das Sessões, 7 d~ junho de 1 ~88. 
-Senador Carlos De'C~-

0 SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -
A comunicação lida vai à publicação. 

Concedo a palavra ao nobre Senador Jamü 
Haddad, como Líder do PSB. 

O SR- JAMIL HADDAD (PS8 - RJ. Como 
Uder, pronuncia o seguinte discurso.)- Sr. Presi
dente, Srs. Senadores: 
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o senado te_m no momento uma __ responsa
bilidade enorme, sobretudo de salvaguarda do 
r"egíimi· repü&liCanõ.- - -

.Vivemos, s_egundo todos afirmam, uma fase de 
transição. Saímos de uma longa e tenebrosa noite 
de vinte anos de des"pfezõ dOs direitos -indivjduais 
e -de merioSprezo das noSsas mais caras institui
Çóe-s. Caminhamos, ãgbra, coin -a elaboração da 
Carta constituCional, para retificar e reconstruir 
os fundamentos da nossa e~tênda democrática. 

Depararam-se-nos,· todavia, nessa caminhada, 
vários óbices .. Vemos, com iodízível inquietação, 
que muitos_ estão distantes de se sensibiliZar com 
a seriedade do instante; parecendo saudosos do 
lúgubre passado, lançam-se a ameaçar o futuro. 

Aqui estão, Sr. Presidente, ·reunidos, os Repre
sentEmtes_ das diversas Unidades que compõem 
a nossa F_ederação, esta Federação que foi tão 

- e-spezinhada, tão atingida, tão esquecida e que 
lutamos por ressuscitar no Projeto da Constitui

-çãO. -Vím.Os_ de dar novo alento aos Estados e 
Municípios, para que bem possam desempenhar 
o seu papeL 
·~~-A minha formação política, de democrata con
Vi.cto, foí tõdã ela feita em defesa das eleições, 
em defesa da temporariedade dos mandnatos, 
em -defesa da lisura do voto. Nunca me moveram 
os encantos do poder, mas sim o respeito à deci
são das urnas. Nas civilizações adiantadas, é este 
o único símbolo da vontade popular. Por isso, 
não me foi jamais possível temê-la, tentando su
primi-la ou adiar-lhe a manifestaçáo: 

Estamos próxlmos, bem próxlmos de uma elei
ção municipal. É o pleito que mais perto diz com 
a vida de cada um dos cidadãos. Nele são esco
lhidos oS prefeitoS e os vereadores, e _o_ são, neste 
BrasU afora, num clima de intimidade ímpar entre 
os eleitores e os candidatos. Trata-se de um julga
mento de consciência realizado com absoluto co
nhe<:imento de causa. 

A Constituição vigente prevê essa convocação 
do eleitorado para novembro que está a chegar, 
pois os atuais mandatários estão a encerrar o 
tempo- para- o qual forarrr escolhidos. O Projeto 
da nova Constituição _alinha-se igualmente neste 
sentido. 

Não ouvi de nenhum Presidente de Partido, de 
nenhum Líder Partidário, qualquer invocação pela 
mudança da regra. Ao contrário, os pronuncia
mentos s6 se apresentam a favor do voto em 

· =no~·embro. - · -
A Câmara dos Deputados já aprovou o Projeto 

regulando essa eleição, proposição minudente e 
que resultou de entendimento entre as diversas 
üderanças. Mas o Projeto estranhamente parou 
nesta Casal Aqui não se est_á, em verdade, buscan~ 
do aprimorá-lo, através de eme_r1das. Aqui, faz-se, 

-sim, obstrução. Em realidã.de, finca-se o pé. Le
vanta-se uma barreira. Qanha-se o tempo. E com 
-que fmalidade se_ faz Isto,_ Sr. Presidente, se não 
com o propósito de inviabiliZar o ple~ito? -

Estou certo- de que os que assim manobram 
representam minoria. Não cometerei a injúria de 
acreditar que a_maiori.a dos Senadores tenha por 
óbjetiv_o- diUcUitar -o--cnartlãmento- âs-urn~;-

Sr. Presidente, é sempre bom deixar esclare
-cido, e o faço ha condição de Representante do 
Estado do Rio de Janeiro e nã de Presidente Na
cional do Partido Socialista Brasileiro, que as elei
ções de 15 de novembro terão lugar como um 
imp-erativo constitucional. Já ~s asseguram as 

normas do texto básico que aí está e não votamos, 
normas eSsas que a Constituição que lremb_s. defi
ru1ivámente aprovar haverãO também de çon
sagrar. 

Teríamos o absurdo, o contra~ senso, a_ total 
ausência de lucidez, se Constituintes sufragaaos 
para a mais alta missão se voltassem contra o 
princípio basilar da democracia, que é o mandato 
a tempo certo. 

Tais motivos tomam incompreensível o desca-
so por este Proj~to. . 

-o_- Está em nossas mãos a possibilidade de resol
ver o impasse. E podemos fazê-lo sem mais de-
Jonga. _ __ __ 

Há, em meio a toda esta questão, um princípio 
sUperior a ·ser preservado. Sem eleições, não- é 
apropriado, não é exato, não é _correto falar_ em 
democracia. Esta se baseia precisamente nas re
novações, através de convocações populares, pe
riodicamente estabelecidas. Quanto mais os cida
dãos votarem, melhor será sempre para a purifica
ção do regime, para a melhoria dos costumes, 
para a respeitabilidade dos_rnandatos._ ---· _ 

O Senado recebeu o Projeto da Câmara. _Já 
foi dito por mim nesta Tribuna, em outra sessão: 
por que não aprovar o Projeto tal como se encon

- trae logo enviá-lo à sanção presidencial? Teremos 
ficado à altura das noss_as responsabilidades e 
preservado as tradições da_ Casal 

Este_ é _um apelo que formulo com a maior 
sinceridade, pols vem do fundo_ da consciência 
de quem se preocupa com os destinos do País, 
des_tinos que, para sua felicidCJ;de, só podem estar 
jungidos ao -~releio d_a dem_ocracia e, portanto, 
à livre manifestação n~s wnas. 

Não andemos para trás; vamos clarear o futuro 
da Nação! 

Vou terminar, Sr. Presidente. Expus sem rebu
ços o meu pensamento. Como reflexo_ de tudo 
isto, tendo em vista a possibilidade de obstn.lçõ_es, 
de dirigi-me ontem, ao Egrégio Tribunal Superior 
Eleitoral, como Presidente do meu Partido, para 
que esta: Corte. dentro da competência que lhe 
é inerente, proceda à regulamentação do vindou
ro pleito. Tem ela o poder de regulamentar. Na 
ausência do diploma lega1 regulador, deve o Tri
buna] usar da facu1dade que a legislação_ já lhe 
outorgou, pois a eleição de que se trata deriva 
de um mandamento constitucional. 
- Passo a ler, Sr. Pie.Sfdente, paia conheCimento 
da Casa, a petição encaminhada ao Tribunal Su
perior Eleitoral: 

"Excelentíssimo Senhor Ministro Presiden
te. do Tribuna.i Superior Eleitoral:-

Jamil Haddad, Presidente Naciorial do Par:.... 
tidO Socialista Brasileiro e Senador pelo Esta
do do Rio de Janeiro_. vem, pela presente, 
expor a V. Ex!' o que a segurnfduz. 

E imperativo constitucional a eleição -mu
nicipal, em todo O País, em novembro próxi
mo, visto estarem a se .ericerrar os maf).datos 
dos Prefeitos e Vereadores. . _ . 

Até o presente, o Congresso Naciona1 não 
editou lei re_guiando-_~J- referi~ -pleito.- P6blica 
e notória a dificuldade. em que se encontra 
em fazê~lo, avizinhando-:se-o recesso ôe julho. 

Nessas ç:ondições, requ_e_r o_ Suplic:;ante~ 
respeitosamente,_ ~e digne o Egrégio Tribunal 
Superior Eleitoral- de baixar _a indispensável 

_regulameD.tação da pr6xiina ~eição muni-
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cipal, dentro da sua esf~ra çle coll_1petência, 
fazendo-o a tempo de permitir- aoS Partidos 
Políticos exercer a sua plena atividade e o 
eleitorado vir a rnanifestar·s~." 

Sr. Presidente, no meu discurso deixo bem çla,
ro que quero a aprovação hoje, se_ possível, nesta 
Casa, rejeitando o substitutivo e as emendas do 
Projeto como veio da Câmara dos Deputados para 
que vá à sanção presidencial. 

Em razão das manobras prorrogactonistas mui
to claras, indusive com uma declaração taxativa 
hoje, pela manhã, do líder do Governo na 'IV 
Globo, no Programa Bom-Dia BrasU, contrário 
à realização das eleições de novembro do corrente 
ano, opondo-se ao princípio demo-crático que são 
as eleições, o norte desse processo, dei entrada 
ontem, Sr. Presidente, desse requerimento na Su
prema Corte Eleitoral do nosso País. 

Sr. Presfdente, de acordo com a Constituição 
atual, vigente, a Emenda Constitucional n"' 22, 
no seu art. 215, reza que o mandato dos atuais 
prefeitos e ve_readores se_encetta, a 31 de dezem· 
bro de 1988. 

Por que a Emenda ConStitucional? Porque o 
mandato nesta emenda foi prorrogado por mais 
dois anos e foi marcado, ~ntão, o prazo do seu 
término. 

Vemos, também, Sr. Presidente, que o art. 13 
remete ao art. 1 O da atwt ConStitOfÇã<i; que; ·no 
inciso Vll, letra "b" declara que o mandato dos 
prefeitos não pode suplantar o mandato dos de--
putados federais. .-

Está muito claro, diante dos dispositivos conSti
blcionais, que o atual mandato dos prefeitos só 
não foi de quatro anos porque houve a Emenda 
con-Stitucional n"' 22, que ~ prorrogou por mais 
dois anos. Mas esta mesma ern~da reza _qUe 
os mandatos terminam a 31 de dezembro do 
corrente ano, e a Constituição declarã taxativa· 
mente que os mandatos não Podem ser supe-
riores a quatro anos. -

O Sr. Rachld Saldanha Deni - V. Ex' me 
permite wn aparte? 

O SR. JAMIL HADDAD -Ouço com prazer 
o nobre Senador Rachid Saldanha Derzi. 

O Sr. Rachid SaJdanha Derzi- Nobre Sena
dor Jamil Haddad, ao que me parece, V. Ex' não 
me ouviu hoje no programa "Bom-Dia Brasil", 
porque ressaltei e tenho ressaltado1 em todas as 
ocasiões em_ que me tenho ewressado sobre esta 
questão, que fa1ava em meu nome pessoal, não 
como üder do Gqvemo, e ressalvei que o_ Presi
dente Jos_é Samey é- favorável à~ eleições este 
ano e sua Excelência já o declarou. O Presidente 
do meu Partido é igualmen_te favoráv~l. luta peiãs 
eleições. Do meu ponto de vista pessoal, do ponto
de vista do Senador_ Rachid Saldanha Derzi, sou 
favorável à coincidência de eleições municipais 
com _a de Presidente da Repúbjica. Ainda disse 
que vamos ter eleições em_ 1988, 1989, 1990, 
só nãoteremosE;!m 1991. Em_1992,_1993 e 1994, 
haverá as eleições gerais. Entãó; em Sete ãriOS 
teremos oito eleições, EXcelência. Qual o país que 
agüenta oito eleições em sete anos? 

O Sr. Mário Maia- Na França fiZeram quatro 
eleições_ em UlJ1 ano. 

O Sr. Rachld Saldanha Derzi- Mas faz de 
sete em sete anos eleições. O Brasil, não. Há ano 

em que se farão dUél$ eleições. Este País _agüen· 
-tará? Ê um ponto de vista meu, pessoal, não -do 
Ud~r do Governo. O Presidente da República já 
se 111anifestou a respeito e o tenho ressaltado_ 
tOd"às eis v~zes. V ~-tem-ráião; porquEf não há 
necessidªde desta lei pa~a que_ se façam as elei
ções munidpais. O Superior T nbUiuil Eleitoral po
de regulamentar com a legislação vigente. Não 
com esta aqui, que realmente vem facilitar as elei
ções. Advoga V. ~ que rejeite-se o parecer do 
nobre Senador José Fogaça....:.... parecer brilhante 
-e as emendas, e aprove-se o Projeto que veio 
da Câmara dos Deputados. Ora, Srs. Senadorés, 
o Projeto da Câmara dos Deputados é altamente 
defeituoso, distorcido. Não podemos. sob pena 
de da_r um atestado de ignorância, aprovãr-um 
Projeto coma· este sem .ernendá-lo no Senado 
Federal. Temos essa responsabilidade, e o pare
cer do nobre Senador José Fogaça realmente 
corrige em muito o Projeto que veio da Câmara 
dos Deputados. Se sé .:}ç_~itar aindã algurll~S 

-emendas que estão aí- e ®o pouc_as ~o Proje
to, entãO, ficará perfeito, e afrida há poucos m~nu
tos fiZ um apelo a S. Ex': que falasse com os 
Lideres da Câmara dos Deputados para que apro
vassem o Substitutivo -de S. EX' que sair daqui, 
porque realmente o substitutivo irá facilitar as elei
Ções 'des_te ano. Este é o meu ponto de vista, 

_ nobre Senador Jamil Haddad · 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) ~ 
Nobre Senador Jamil Haddad, V. ~ deve con
cluir, porque seu tempo já se esgotou. 

O SR. JAMIL HADDAD --Vou encerrar, Sr. 
Presidente, pedindo desculpas aõS-demais Sena
dores que pediram aparte, para que não pareça 
_que estou c~jr;v;l.o-_no jOgo da obstrução. S. Ex!6 
terão_ depois todo o direito de se pronunciar a 
respeito do assuntO. - ·- ---
- , ~ero apenas,- antes <:Je ·encerrar, d-izer Que a 
democracia que o nobre Líder do Governo Rachid 
Saldanha Derzi des_eja é uma democracia ímpar, 
é uma democracia sem ele_ições - palavra clara 

- de s.:~. neste momento, perante _o Plenário des
ta Casa. 

Eram ·estas, Sr. Presidente, as considerações 
que queria trazer neste momento à Casa, aguar
dando e esperado possamos ainda hoje aprovar 
o Projeto ta1 qual veio da Câmara dos Deputados. 
para que o Presidente da República o sancione, 
e acabem as especulações a respeito da prorro
gação do mandato dos atuals prefeitos e verea
dores. (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE, (Humberto Lucena)
Concedo a palavra ao nobre Senador Carlos De 
Cafli, com9 Lider do_ ~· _ 

O Sr. Fernando Heniiqlle Cardoso - Sr. 
Presiderite, peço a palavia pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -
Tem a palavra o rrobre Senado_r. 

·O SR. FERNA!'IDO HENRJQ()E CARDO
SO (PMDB - SP. Pela ordem. Sem revisão do 
orador) --sr: Presidente: Lembraria a V. ~ que 
estamos_ em wna sessão extraordinária. O Regi
mento-diz que na sessão el:d!aordinária o expe

-cliente se encerra_§:m- meia hora, e que não há 
oradores inscritos senão depois da votação. 
- -Peço a V. Ex' cwnpra o Regimento. 
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Ç)Sr~ CarlosDe'Carli -Pediapalavracomo 
Líder, ST. Presidente. -

O SR._ PRESIDENTE (Humberto Lucena) ,
Permita-ine responder ao Senador Fernando 
Henrique Cardoso; - . ... . - -

O ait 21]. do Regimento reza: 

"E~-sessã~ e,draorÓinária ~·Ó-haverá rira
dores, em_ seguida à leitura do expediente, 
ca:S<? -i)--ªo haja número para as deliberações." 

Ocorre que os oradores que têm fa,lado, sabe 
V. Ex!', s_ão todos como üderes,_-e- o regimento 
assegura aos Líderes falarem enl qualquer fase 
da sessão. Agora, em seguida à palavra dos Ude
res, evidentemente que os demais oradores inseri· 
tos só poderão uscu: da palavra após a Ordem 
do Dia. 

O SR. FERNA!'IDO HENRJQ()E CARDo
SO -Agradeço a· V.~ o esclarecimento. O 
~e~iidor~C~~?s D_e_~c_~rli falar~ <:9~0 Lí~e~? 

O SR.. PRESIDENTE (Humberto Lucena) ~ 
ComO Líder do PTB. 

O SR. FERNA!'IDO HENRJQ()E CARDO· 
SO - Peço a V. EX' depois passe à ·matériciL 
pois reiteraria meu apelo, especialmente porque 
SOu favorável realmente às eleições. Não adianta 
fazer discurso;- íernos que ter atas, e o ato é a 
voté!~ão. Precis~os votar hoje. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucefta) __:__ 
Concedo a palavra ao nobre Sen~d9r Carlos De' 
Carfi, -coino Líder do PTB. 

O SR. CARLOS DE'CARLI (PTB -Nil. Co
rno líder, pronuncia o seguinte discursO.}- Sf. 
Presidente, Srs. Senadores: 

O mandato legislativo impõe a todos nós a dis
posição perrhanente de fiScalizar e contribuir para 
que a coisa pública sofra, o menos possível, os 
abalos e impactos que decorrem dos erros ou 
equ(vocoS praticados por quantos exercitem a pú
blica administração. 

Recebo, neste instante, de Manaus, uma denún
cia, que não discuto -.se _é boa. ou .má. q,~Jo teor 
não posso e não devo sonegar ao conhecimento 
dos nobres Colegas e_ à Nação. 

Tanto mais que_o alvo dessa den(m_çia, o Gover
nador Arnazonino Mendes do_ PDÇ, já deci8rou, 
através de uma cadeia de televisão, há dias, em 
Manaus. que renunciará ao ?eu mandato se al
guém provar que durante sua gestão à frente da 
Prefeitura Municipal de Manaus haja permitido o 
desvio, a má aplicação, a malversação de dinhei
ros públicos, ou o peculato sob_ todas as suas _ 
formas. -

Acreditamos na sinceridade desse dasafiC)_ e jul
gamos contribuir para a conseciJsãp_çlo prop6sito 
daquel_e Qover_r~ador, colaborando, através deste 
pronunciamento, pãfã. que os fatos se -esCI!3reçam 
e, se hoUver llídtõS-e re_spo_ns:ãVeis;-se faça justiça. 

Passemos, pois, aos fatos. . 
A gestão' do Sr. Amazonino Mendes na Prefei

tura de Manaus ( 1982-1986} está sendo iespon
sabilizada por pagamentos de faVor, na forffiã de 
juros indevidos, à Construtora Andrade Gutierrez 
· SA, empl-eiteira que naqUela administração con
tratou uma operação tapa-buracos nas ruas de 
~naus, sem qualquer projeto _e-por um alto pre
ço, -como-se Verá adiante. 

Nesses pagamentos foram utilizados recursos 
externos, obtidos através de empréstimos em â6-
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lares em bancos internacionais (Grand Ca:YJnan, 
Asoma Trade Corporation, Uoyds Bank e Banque 
WormsS.A.). 

Durante sua gestão, o Sr. Amazânino Mendes 
contraiu um débito tom eS!ieS __ ºªnc:;os_no rnon· 
tante de trinta milhões de dólares, dos.quais não 
pagou qualquer parcela deixando todo o débito 
ao seu sucessor. 

Nos pagamentos à Coristrutora Andr.:Ide Gu· 
tierrez SA. foram desembolsados mais çle 38 bi
lhões de cruzeiros em uma _cb-ªTnada operação 
tapa-buracos, quase 10_ bilhões__d_e_çruzeiros na 
compra de massa asfáltica, ambos sem com~or
rência e, pasme-se, Cr$ 208.827.826.740,00, no 
pagamento de juros e correção monetária. 

O pagamentO dos jui:os nãQfoi uma operação 
tranqüila: enquanto a Procuradoria Jurídica da 
Prefeitura afirmav9_ sua liçlti.!de, invocand9 Qispo
sitivos legais impróprios e não pertinentes ao .ca
so, a Assessoria Té::cnica da Secre.taria M..unic!pal 
de Finanças da Prefeitura demonstrava, de modo 
cristalino, que. os ~ntratos en~ adminisU:ação 
pública e empresa privada, para execução de 
obras e seiViços, são regidos sempre pelo Direito 
Administrativo e neles não cabe a cobrança .d_~ 
juros.. E concluiu opinando pela imediata devolu
ção, com a necessária correç.áo inonetáfiã, do 
que hotwer sido pago indevidamente. 

A administração do Sr. Amazonino_M_endes, a 
despeito dessa divergência de opiniões, não man
dou reexaminar o assunto, preferindo pagar os 
juros à empreiteira, sem considerar a def~ do 
Erário e a liberalidade que praticava, sem qualquer 
amparo legal. 

Diante dessa situação, só agora doc...umental
mente comprovada, o atual Prefeito, Manoel Ríbei
ro, instado pelos vereadores de .Manaus, decidiu 
levar o fato ao conhecimento do Presidente do 
Tribunal de Contas dos MY.ni.c;íplos, solicitando
lhe a instauração de inspeção especi~l para verifi
car o quanto foi pago na ferroa d.~ juros e .definir 
responsabilidades. 

O parecer da Assessoria Têcnica da Secretaria 
de Fi11anças, referindo-se ao pronunciamento da 
Procuradoria Jurídica da Prefeito(~.~ à .invocação 
de textos legais que não se aplicam à espécie, 
diz: "nenhum desses diplomas impõe condições 
para cobrança de juros do poder público, nesses 
acordos feitos entre o particular e a Administra
ção, como· está a sugerir o parecer" da Procura
doria. E finaliza: 

"COnduimos, finalmente, çqrrçboran_do 
nossa posição quanto ao não pagamento dos 
juros pretendidos pela empreiteira, por con· 
trariar expressamente dispositivoJegal e por 
ser injusto, haja vista, via de regra, os particu
lares indexarem a variação _dos ~alares dos 
custos operacionais por ocaSiãO-dos acor
dos. Devolução do.s_juros que porventura já 
tenham sido pagos, com a.devida correção 
monetária, tendo como base a variação das 
OTN." 

Preocupa-me, e a to·do povo de Manaus, quan~ 
do tomo conhecimento pela imprensa do meu 
Estado, que teria havido um ·"trem. da alegria" 
no Tribunal de Contas dos Munidpios, envolven
do a nomeação irregular de parentes da totalidade 
dos Membros do Tribunal de COntaS, Com UiTi:a 
única exceção. 

DIÁRIQ DO CONGRESSO NACIONAL (Seção 11) 

A imprensa de Manaus, através do jornal O 
Povo, denuncia o "batelão da alegria". Diz o jor

.. ~1: 

GOVERNO BENEFICIA CONSELHEIROS 

_ c "Os .conselheiros do Tribunal de Coritas 
dOS .MLJnicípios nãO dispõem de credibilidade 
para pedir intervenção em qualquer Prefei
tUra, por estarem violando a lei, para bene
ficiar parentes e amigos. A afirmação é feita 
pelo deputado Abel Alves, do PSB, apresen
tando cópia do Diário Oficial, onde consta 
_a n.om.~a_ção, sem concurso, de 14 pessoas 
que nãO preenchem os re<Juisitos básicos pa
ra as funções _de auditor assistente e assis
tente técnlco. Mas todas essas pessoas têm 
parentesco com alguns dos Conselheiros. 
-·As nomeações foram publicadas numa se

gunda edição do Diário Oficial do dia 12 de 
maio de 19_88.:~ · 

"~ inCriv~l, Sr. Presidente e Srs. SéJiadores 
-"Que circliiC)U_n_oaia_ -23 daquele mêS," po"r~ 
t:antO; onze· 9t~saeprns =-···-

- "como se fosse a primeira edição, enquan
to a segunda edição circulou somente no 
dia 27, portanto, quatro dias após, sem, con
tudo, republicar a matéria constante da pri
meira edição, impedindo segundo o depu
@d.Q, que a 'população tomasse conhecimen
to do fato, uma vez, que a edição contendo 
as n·omeações não circulou normalmente." 

E diz mais: 

"'BATELÃO DA AlEGRIA"" 

"A coincidência da.divulgação das nomea~ 
ções, com o momento em que os . conse
lheiros preparavam~se para votar o parecer 
sobre intervenção na Prefeitura de Manaus, 
revela, segundo o deputado, que há forte rela
cionamento entre a dedSão dos conselheiros 
e o ato" de nomeaç:ão, "deiXando margem 

·· jjãfã que entendamos que o Governo do Es
~dq,. qu~ tem interesse na intervenção, in
fluenciou diretamente o voto de cada conse-
lheiro".. . . 

Dos conselheiros, Felismíno Soares, rela~ 
tqr da a~di~gem feita. na_ ~feitura de Ma
na~s. que resul~u no ped~do de intervenção, 
foi o que mais ifldícou parentes a serem no
meados. Da relação publicada pelo Di-ário 

·~-Oficial, consta que ele indicÇJu um sobrinho, 
duas filhas e um filho. O restante das vagas 
foi preenchido com nomeações indicadas 
pelos outros conselheiros. _ __ _ 

"'Na íntegra, a relação é a seguinte: 
- Euler Esteves Ribeiro Filho, sobrinho 

de Felismina SoareS e filho do secretário da 
Saúde, Euler Ribeiro; 

- S6ria Regina Brandão Soares, filha de 
F~liSITlino Soares; 

-··--Maria Luiza Soares de" Souza, também· 
parente de Felismina, 

---Felismina Francisco Soares Neto, filho 
d.e Felismina SOares. 

.O P.re.sid.ente _do Tribunal de Contas dos 
Municípios, também incluiu seus parentes no 
"B.atelão da Alegria" indicando seu filho Rui 
da_Silva_çalvacante, a filha Ana da Silva Calva~ 
cante. Para não ficar de fora, o conselheiro 
José Lins indicou as cunhadas Júlia Bandeira 
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de Melo Lins de Albuquerque e Maria do Car
mo Rocha de. Albuquerque. O coilse1hei!jb 
Edson Far~s indicou apenas o sobrinho·M~
do Leonel Farias Reis Páscoa. Ulian Monteiro 
PacJ:ieco é esposa dO conselhe~ Pacheco.n 

·A PreoCupação é ainda maior, Sr. Presidente, 
Srs. Senadores, quando este "trem da alegria" 
- lá na minha terra chamado de _"batelão .. da 
alegria"- foi precedido de um estranhoíssimo 
relatôrio do mesmo Tribunal de Contas.MunidpaJ 
- que ironicamente vinha sendo .com veemêrici 
ãffilhciãdo ·pelo ilustre Goveirriador Ani.aZonino 
Mendes e pelos Deputados Estaduais represen
tantes do Governador na Ass.embléia -::- e .este 
mesmo relatório, que a imprensa e o Deputado 
Olri"el Benevides, em pronunciamento recente na 
Câmara, julgam altamente suspeito, passa a ser 
o argumento básico para o Governador do Ama
zonas decretar - como está decretando hoje -
intêrverição no Município de Manaus, sem direito 
de defesa do Sr. Prefeito Manoel Ribeiro. 

Para que não pairem dúvidas. nem sobre o 
Tribunal de Contas do Munic;ipio nem contra o 
comportamento de S. fr. o Governador Am.azo
nino Mendes, faço apelo, desta Casa, ao Exm9 
Sr. Procurador da República Dr. Sepúlveda Per
tence, o Grande Ftscal da Lei em nosSo País, 
para que, usando das atribuições que lhe confere 
a Constituição, avoque para o S.Tf o Mandado 
de Segurança QUe o Prefeito de ~.naus impetrou 
no Amazonas e que a imprensa amazonense e 
o Deputado Carrel Bene.vides c.o.lo.C.iJXO .d_(!yidas 
sobre a indispensável independência do Tribunal 
do Amazonas de poder decidir com lisura que 
também estaria sendo pressionado. 

O SR. PRESÍDENTE (Hu~bert~ Lucenai ~ 
Nobre Senador Carlos De'Carli, lembro apenas 
a V. ~ que o seuJempo já se esgotou. 

O SR. CARLOS DE'CARU -Vou encerrar, 
Sr. Presidente. 

. Sol_icito tamt>~m ~o Sr. Procw®or-:-Geral daRe-
pública determine à Polícia Fe.difrai_iiJS@urar in
quérito para apurar se proc_edem as denúncias 
do Deputado_ Carrel Berievides e -aã .. impre"ilsa, 
de que o Governador teria "riegodadõ" com o 
Tribuna] de Contas do Munlc;ipio o propalado rela
tório, pois a imagem de transparência e lisura 
de um Governo .e:;;tadual, que represento no Sena
do, juntamente com os Senador~~ Leopoldo Pe
res e Áureo Mello, não pode ficar exposta junto 
à opinião públià nàcionat 

E, finalmente quero sugerir ao Procurç:~dor~de.
ral da República que envie ao Ttiburial de. Contas 
da União os documentos que .estão circul?lndo 
em órgãos da imprensa e anexados ao pronunc:::ia
mento do Deputado CarreJ Benevides, on.de se 
propalam e emitem- dúvidas coQstantes sobre SI 
li~ura da aplicação de US$ 3Q.milhões de: dólares, 
oriundos de empréstimos, âuiorizadOs pelo Sena
do Federal e realizados com aval do. T.esouro Na
cionaJ. 

Os aUditof~ do Tnbunal de Contas,. após ãS 
devidas verificações, poderão inoc:::entar, o que sin
ceramente espero .. o Governador Amazonino 
Mendes, impedindo; ãssinl, que o mesffiõ Venhá 
a rinunCiar,-emCumprimentO·à Silã: palavra dada, 
recentemente, nos órgãos amazonenses de infor-__ 
mação. _ .. -· 

Er"a o que tinha a -dizer Sr. Presidente. 
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O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)-__ OSR.JOSÉAGRIPIN0:_-,Col_TiprazeroUço 
Concedo a palavra ao nobre Senador José Agri- v;_-9'~ s~9or Gerson _car;nata. 
pino, que faJarâ como lider do PFL. 

O SR. JOSÉ AGR!PINO (PFL - RN) -
Sr. Presidente e Srs. Senador§!ls: .. 

No dia 19 de abril próximo passado, faJeciá:; 
em São Paulo, Mário David Andreazza, homem 
sobre quem pretendo prestar um depoimento e 
contar passagens de ~ua vi_da por mim te~temu
nhadas que, no meu entender, tra_çam o p~rfil 
que caracterizou a vida desse cidadão. _ 

Não desejaria nem ao menos _referir-me ao_ di
nâmico .Ministro dos TraríSPortes ou aq solidárjo 
Ministro do Interior que foi Mário Andreaz:za Não 
me vou estender, na dissertação sobre os JeitQs 
de Mário Andreazza coroo Ministro dos Trans
portes, quando foi responsável pela evolução Oa 
malha rodoviária nacional, de 23 para 70 mil qui~ 
Jômetros, interligando as capitais brasüeiras, ligan~ 
do o Norte ao .Sul e o Leste ao Oeste_ por asfalto, 
sempre com rodovias de sentido econômico, fa
zendo com que a produção foss~ levada_ até ao 
consumo. Não desejaria alongar-me sobre o ho
mem que instituiu o planejamento rodoviário nes
te País ou sobre o homem que, vivendo a realidade 
do mílagre brasileiro da época, equipou, moder
nizou ou _con&truiu os Portos_ de .Sa.ntos. Parana
guá, Ilh__éu_$, Itaqui, Maceió, Tenninal Salineiro do 
Rio Grande do Norte; o homem que, entendendo 
a necessidade do intercâmbio intemac:íonal, im
plantou uma real política de Marinha Mercante 
no Brasil, com atitudes corajosas, finnes e prof!_u_-_ 
tivas. Nem me vou desdobrar sobre as ferrqy_las 
construídas em sua administração. Não de~ejaria _ 
ampliar as considerações sobr:e QMinistro do fn,tt;t 
rior, voltado para o social que foi, e pude testemu
nhar isso, porque à époCa era Governador do 
Rio Grande do NQrte. Foi ele _o responsáve1 pelo 
programa Pro morar, um programa habitacional 
voltado para pessoas que não tinham dinheiro 
para pagar as prestações de .Gé!Sfl. própria; o ho
mem que construiu dois milhões e quinhentas 
mil habitações novas no País; o homem que criou 
o Projeto Sertane]O, que, ho toe~_ ~ntendimento, 

O Sr. -GersOn Camat3. - V. EX' fala sobre 
um homem que fez história e progresso no Brasil. 
E_ a() Ol,lVir _o ~-u nome, o· Espírito Santo_n@ 
pode calar-se. O nosso Es,tado tem para <:om 
Mário David Andreazza uma eterna dívida de grati
dão. O Espírito Santo era ~xtremamente isolado 
do resto do Brasil. Até que Mário Andreazza assu
misse o Ministêdo dos Transportes, o meu Estado 

___ J:làO tin.~a ligação asfáltica com nenhuma Capital 
br~sileira. Vit6ria era desligada do Rio de Janeiio, 
não era _ljgada à B?lhia nem a· Belo Horizonte. 
Beatamente em três-anos da sua gestão, ele con
cluiu a lígaçãO de Vitó~_ co_rn o Rio de Janeiro, 
lig9U Vitória a Salvador e ligou Vitória a Belo Horf
zonte. Desde Mário Andreazza não tivemos mais 
a não ser agora, sob a atuaÇão do atual MinistrO, 
a con~ção de nenhUm metrO de asfalto de es
trada federal no Espírito Santo. t\gora, com _a Ro
dovia Colatina- Baixo Gandu, uma rodovia fede
ral, é que, sob a êQide do atual Ministro_,_ voltamos 
a ter a construção de asfalto no Espírito.Sarito. 
Mas._ o _Espirita Santo não deve a9 Ministro MáJ1o 
David Andreaua só isso._ Foi ele que terminou 
a consiru(;ão-de) Porto de Tubarão, o maior porto 
de minério de ferro do mundo; foi ele que iniciou 
â. construção do PortO de Praia Mole, um dos 
maiores portos de containers e portos de expor
tação de produtos siderúrgicos e importação de 
carvão também do mundo; foi ele que construiu 
o terminal de cere_ais do Porto de Vitória e que 
re'equipÇu, q~ando Ministro, o antigo e pacato 
porto comercial de Vitória, hoje também um dos 
.rrmtores portos comer_ciªi,s_,de mercado_ri~s_ várias 
dé. todo o eaiS. v. Ext presta uma hoi'rienagem 
justa a Mário David Andreazza, uma home~a~em 
a um homem que fOi um empreendedor, um reali
zador, um sonhador, mas um homem que sabia 
andar com o pé no chão e ex.ecutw os seu~ so-

é o mais viável, o mais interessante e o mais 
social de todos os programas de irrigaçãO j~mais 
pensados ou idealizados, neste_ I?aís, o homem _ 
que implementou o Polonordeste, o Poloc.entro_,_ 
o Procanor; o homem que dinamizou o Progr@"l_a 
de Regiões Metropolitanas e criou oJ?tQJ~o Nor
deste, Programa fmandado pelo Governo brasí~ 
)eira, com o apoio do Banco Munçiial, que vem 
implantando modificações efetivas na fisionomia 

-_nhos. Quem anda pelas rodovias do Espírito San
to - pude ver isso no fim de semana passado 
- ainda vê· naS pedras as iniciais MOA, que o 
tempo não conseguiu apagar. Er_§l a homet:lagem 
daqUeles ·que· máiã.vam à beira das estradas que 
ele foi abrindo e colocavam as inldãis de_ seu 
nome, cOmo se foSse uma· adesã~ a um p_ãrt}q_o 
político_ do progresso: Mário Dãvid Andreazu). Es· 
se MOA aindã.-existe em muítas pedras ao longo 
das rodovias que ele plantou p-elo Estado d_o_Espí
rito Santo afora. SolidárfQ com V. Ex", assodo~me 
<l esta_ justa homenagem a um home~ a quem 
-9 E"Stado do Espírito Santo deve mUito, e a quem 
b Brasil deve mais ã.inda. - --da Região nordestina brasileira. 

Sr. Presidente e Srs, Senadores, preferia referir
me ao cidadão Mário Andreazza, o homem que 
foi, em determinado momento, um mito da noss_a 
Nação brasileira, e sobre quem destacaria_quatro 
traços carcterísticos da :?~a personalidade: a fra_
ternidade, o pragmatismo, a solidariedade e a fir
meza de atitudes. SQbr~ !=ada um destes ponto~ 
eu gostaria de contar, aíoda que dE!: forma síngela, 
episódios ocorridos comigo e, por issq, posso 
testemunhar. 

Mário Andreazza era um homem fraterno e
Egual. Conheci~o quando exercia eu a prof'tssão 
de engenheiro, em 1972. ·- -- -

O Sr. Gerson Camata- Permíte:~me V. Ex' 
um aparte? 

O SR. JOSÉ AGRIPINO -Agradeço a V. 
EX>, Senador-Gerson Cãntatá; o aparte, que enri
quece e que âá mais auteritiddade e este depoi
mento que, embOra tardiamente, presta o Senado 
da República a Mário David Andreazza. 

_O !Jlesmo que V. Ex~ diSse com relação ao 
Espírito Sahto -:-:- Vitória ligada ao Norte:: aO Sul 
e--a oeSte, o PortO de Tubarão, obras tod~s fe_i@s 
com sentido sqcial e econômic:o - posso dizer 
corri relã.Ç&_o aQ f3io Granqe Qo. Norte. E _qua)quer 
doso Senadores com asse'nto nesta Casa poderia 
dizer OITteSnio COm ·reJaç~o ao ·seu EStado. ~te 
Pafs deve muito a Mário David Andreazza, um 

-homem que merece a homenagem e o aplauso 
d~sta_Casa e ~ nossa Nação. 

Referia-nié áO_s _ff~Ps característicos do ctda-.: 
dãO Mário Andreazza, do hom·em frafemci e igual 
que era ele, hÕmem que Conheci, c:omo disse, 
em 1972, quando eu era engenheiro de obras. 
Eu-i:iuvi_a f<;Ilar.- não o· conhecia pessoalmente 
-dO mito Mário David Andreazza, homem corpU
lento, venlieiho, rubicundo, a quem a Nação res
peitava. E tive a grata satisfação de receber a 
visita do Ministro à obra que eu dirigia. Esperava 
chegar o homem alto _e forte como ele era.. mas 
um homem que talvez viesse conviver com bs 
grandões, c:om -o Diretor-Geral do DN!:;R, com 
o Governador do Estado·,_-com o_Prefettõ dã cida
de, mas que nitO"fiZesSe O que fez: saltou da cami
nhonete foi-me apresentando, e imediatamente 
abraÇou-me Daquele gesto que lhe era caracte
rístico, e quase que me S€:9Uiu empurrando pela 
estradã que juntos vistor!ãvamos. Para minha s_u~
presa.. passou a cumprimentar os Operários ·da 
obra ... QS serventes, os operadores de máquina, 
~rtlprimefliando~os fraternalmente, não de"ma
gogicamente, porque àquela época o regime era 
autoritário é não· existia eleição para Presidente 
da República; éle assim proéedié'! p·orque era-um 
homem fraterno, homem igual, homem solidário, 
homem pragmático. QuandO terminamos a visita 
à oóra, eil.Cãmirihamo-riõS-pa:ta o escritório da 
empresa <.jue eti dirigia e _quis saber tudo da obra: 
o cronograma, o prãz:o âe entrega, como andava 
o fluxo de recurso que possibilitava o andamento 
normal das obras. Ou seja ele queria, eni cada 
pol)to que visitava, s~ber como as coisas andavam 
.efetivamente, o que desejav21 realizar. Ele não e&.a
va ali para fazer demagogia ou dar presença; esta
va ali para dar uma contribuição, com a sua pre· 

-.sença, ao_ andamento e(~t;ivo _daquele ben~fício 
que, pelas sUãs rriãos, ··chegaVa àqüéle pedaço 
do território nacional. 

Era assim em toda parte: o homem solidário, 
o homem fraterno, o homem igual, o homem 
pragmático. · 

O Sr. Marco Maclel- Permite-me V. EX~' um 
aparte? -

O-SR. JOSÉ AGR!PINO - Com o inaiot 
prazer, SenadQ( Marco Maciel, . · 

ÕJi.r~ MaJ.Co ~~·iel-=-. $en~dof-Jc;)Sé Agripin~, 
V. ~. com o habitual brilho, produz, hoje nesta 
Casa, um disc:urso que é um preito da saudade 
e de hornenãgem ao Mínistro Mário Qavid An
dreaz.Za. Eu riãO poderia _9eixar de me ~ssociar 
-àS_palavras de V.EX""-Conhed o MiritStro quandO 
S. EX! aScende-u a-o.cargq de Mir~istro dos Trans-
portes do Governo _Médici. Conveft!~rhe'l~go _em 
seu ·admirãdor :-ESta -admirªção - devo dizer_
brotou sobretudo das qualidades_ q-Ue descobri 
em S. Ex' Concordo com V. EX? quando cham~ 
a _atenção para a simplicidade e espontaneidade 
do Ministro AndJeaua, seu principal traço de ca
r§l.ter ~ 

O SR. JOSÉ AGR!PINO-Era quase humil
de, Senador. 

Ó Si-. Marco Madel - J:: verdade, era um 
hon1effi simples, hUmilãe, que cativava, por iSso 
mesmo, a todos nós e fazia com ·que logo nos 
considerássemos íntimos de S. ~ IssO, __ n_atural~ 
mente, ~niUma caracteríStica exi:ferilcúTiênte posi
tiva a ornar o conjunto de virtudes que ostentava. 
Por outro lad_o, o fato de S. Ex" ser um homem 
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simples, humilde, como lembra V. ~ iss_o não 
significava dizer que não fosse um homem extre
mamente empre_endedor e, conseqüentemente, 
afirmativo. Ele pôde nos Ministérios dos Trans
portes e do Interior, assim como em outras fun
ções relevantes que exerceu, realizar obras extre
mamente importantes para o País, inclusive algu
mas ligadas à ne<:essidade de integrar o País entre 
suas di(erentes Regiões. Assim, meu caro Sena
dor José Agripino, eu não gostaria de_ deixar de 
dar este depoimento no momento em que V. ~ 
com brilho e sobretudo num gesto de muita justi
ça, faz com que _o Senado preste, ainda que de 
forma singela, numa sessão ordinária, um tributo 
de reconhecimento ao homem que foi o Ministro 
Mário David Andreazza. Não quero, todavia, deixar 
prosseguir V. ~ o seu diScurso sem antes d!zer 
também que S. EX' foi o Ministro do Interior quan
do eu governava o Estado de Pernambuco. E 
para lá, eu posso dizer, muitas vezes S. Ex~ se 
deslocou. E, em todas as oportunidades em que 
a Pernambuco foi, ele não deixou de levar obras, 
recursos, instrumentos, enfim, de ação que possi
bilitassem ao meu Estado e, por conseqüência 
ao Nordeste, melhorar seu padrão económico, 
contribuindo portanto, para a elevação do nível 
de renda de sua população. Por isso quero tam
bém dizer que o homem_ e a obra do Ministro 
Mário Andreazza merecem o nosso rec-onheci
mento ~e desta forma, não poderia deixar de dizer 
a V. Ex" que o Senado ao ins_crever nos Anais 
de _seus trabalhos o seu pronunciamento, c_on
signa uma justa homenagem a um homem públi
co que soube ser competente, diligente _e_- virtu
de cristã - simples, humilde. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -
Senador José Agripino, V. Ex" está com seu tempo 
esgotado. 

O SR. JOSÉ AGRIPINO - Vou concluir 
num minuto, Sr. Presidente, 

Senador Marco Maciel, V. Ex" aduz algumas 
considerações muito importantes neste pronun
ciamento breve que faço, porque V. Ex!' coloca 
Andreazza como S. Ex!' realmente era. S. Ex!' não 
era um homem que se juJgava dono da verdade, 
nunca. Mas, a par da humildade, ele não abria 
mão da firmeza de suas atitudes. Aq_ui lembro 
a V.~ e a esta Casa-Um detalhe da maior irilpor
tância. Ele era Ministro dos Transportes quéindo 
se discutia a Conferência lntemaciõnal de Fretes 
e o Acordo lnternaciona1 do Café. E éiuem com
prava café ao Brasil, manipuJava com fretes e 
não concordava com que o Brasil passasse a ser 
detentor de 50%- dos fretes no intercâmbio bilate~ 
ral, e passou a fazer uma espécie de chantagem 
com o Brasil. Mário David Andreazza bateu o pé, 
firmou posição e não abriu mão de que a Confe
rência JntemHcionaJ de Fretes que S. Ex' propúitha 
viesse a viQora-r, iridependente de qualquer posi
ção adotada pelos compradores de café. Ao final, 
implantou-se definitivamente, a nova política de 
fretes, com o Brasil detendo 50% -do frete bilateral 
e nenhum comprador tradicional de ca(é abriu 
mão da compra de um grama qualquer _de café. 

S. EX' era, portanto, um homem modesto, sim~ 
pies, pragmático e fraterno, e firme, acima de 
tudo. Mas a característica fundamental da perso
nalidade de Mário David Andreazza foi a solida
riedade. 
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Para concluir, eu relataria uma última história 
ocoáida entre S. ~ e eu. Era eu _Governador 
do ~lo_ Grande do Norte, logo no início da minha 
gestão, quando S. fi!' Se deslocou ao·meu Estado 
Para inaugurar um pequeno açude feito pelo Pro
grama da Emergência. Naquela época, a inflação 
já galopava e o salário pago ao emergenciado 
era um salário_ magro, que mal _dava para garantir 
a sobrevivência das pessoas. Manifestei a S. & 
a ininha preocupação com-aquele salário magro 
e· com a situação de carência da população do 
meU Estado e d.o Nordeste, e sugeri~lhe transfor
mar parte do sa1ário em gêneros alimentícios que, 
nós-, ao longo dos meses, yiéssemos a fornecer 
:;lO emergenciado a preço congelado, acrescen
tando: "Só temos uma forma de fazê-lo: é com
prar os estoques da dbrazém, da Cabal, onde 
-qu"er que eles existam - em Mato Grosso, n_o 
Rio Gl-ande do Sul, em Santa_ Catarina ... •• E.$. 
~. entendendo como entendeu, loQo depois da 
inauguração, _a procedência das minhas coloca
ções, somou as suas forças com as minhas e 
montamos o Programa que, depois, foi estendido 
por· todo o Nordeste - o Programa da Cesta 

-Alimentar, que garantiu, fundamentalmente, o fim 
do caminhão pau-de-arara no Nordeste na sec:3 
de 1983. Por conta de Andreazza, e, fundamen
talmente, por conta deste Programa da Cesta Ali
mentar, que, com coragem, e muito trabalho, foi 
implantado, gar~ntindo a preservação de vidas 
e a manutenção de pessoas na terra onde nasce
ram, na seca de 1983 não houve- um único cami
nhão pau-de-arara levando nordestinos para o 
-centro-Sul. 

Finalmente, Sr. Presidente-, o político Mário An· 
dreazza, o homem que foi candidato pelo seu 
Partido, que era o meu Partido, o Partido Demo
crático Social, à Presidência da República, foi, não 
dirüÇUin homem arguto ou astuto em política. 
Ele não era uma raposã -política, mas era um 
homem de Partido e queriá, adma de. tudo, o 
bem do Brasil. 

LembrÕ-m~. muito bem, quand~. nu_rna re:y: 
niâo de Govemãdores, ocorri_àa com o Presidente 
Joao Figueiredo, testemunhada pelo Ministro Lei
roo de Abreu, ficou configur~do o (racionamento 
do Partido e uma idéia surgiu: de nós, Governa
dores, pedirmos a_ rel}_únd~ dos então candidatos 
pelo PDS, para encontrarmos um candidato de 
conciliação nacional, a fim de que não estraça
lh~emos, o meu Partido_ nern a própria Nação. 
E fomos, em primeiro lugar, falar com Mário An
dreazza. E eu, que era seu seguidor e adepto de 
sua candidatura, fui encarregado de pedir a S. 
EX' a renúncia de sua candidatura. Quando pedi, 
S. Ex" abriu um livro e disse-me: "Mas, Agripino, 
eu estou eleito. Pelo quadro que tenho_, ps conven~ 
cio_nais vão-me ~colher candidato e vou ganhar 
a eleição no Colégio Eleitoral". E eu lhe disse: 
"Ministro, e se não ganhar? Está feita a divisão 
do Partido e, seguramente, vamos caminhar para 
a derrota". S.~ olhou para mim, baixou os olhos, 
e disse: "se é para preservar o Partido, s_e é para 
não -cOnflagar a Nação, se todos concordarem 
em renUnciar às candidaturas, eu não seria dificul
dade". Isso não se conseguiu, não por conta de 
Andreazza, mas por conta de outros. _ 

t pre.cisÓ~ pois, que a Nação conheça esses 
fatos para avaliar quem foi Mário David Andreazza, 
o homem a quem hoje, nesta Casa, rendá a minha 
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homenagem, ·em ·nom~_do _Rto_ Çirande do_ Norte 
e no meu próprio. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -
Sobre a ni:esa, . requerimento que serâ lido pelo 
Sr. J9-Secretário. 

É lido o seguinte 

REQCJERIMENrO 
N• 55, de 1988 

Senhor Presidente: 

Os Senadores abaixo assinadoS rios termos re
gimentais e depois de ouvido o Plenário, reque
rem a Vossa Excelência -a re-alização de uma ses
são solene em homenagem póstuma ao Senador 
Virgilio Távora, falecido recentemente em São 
Paulo, 

Sala das Sessões, - Senadoies: Cid Sabóla 
de Carvalho, Vice-Lfder do PMDB - CE -
Humberto Lucena - Francisco RoDernberg 
-Mário Maia- José Fogaça-Monso San· 
cho - Ronan Tito_- _ _Roberto Campos -
Gullhenne Palmeha-.,.- José Agriplno- Ger
son Camata - Jarbas Passarinho - Mauro 
Benev:ides - Fernando Henrique Cardoso 
- Jamil Haddad - Áureo Mello --Dirceu 
Carneiro - M.eira Filho - Edlson Lobão -
Ney Maranhão- João CaJmon-Raimundo 
Ura. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -
De acordo com o arl 279, item r; do ReQiffiento 
Interno, este requerimento será objeto de delibe
ração após a Ordem do Dia. (Pausa.) 

Sobre a mesa, requerimentos que serão lidos 
pelo Sr. }9-Secretário. 

São lidos us séguirites 

REQOERIMENTO 
N• 56, de 1988 

Senhor President~.: 
Requeremos urgêilcia, nos termoS do art. 3i1, 

alínea b, do Regimento Interno. para o Projeto 
de Lei da Câmara n~ 26, de 1988_ (n9- 20l!S7, 
na Casa de origem), que estabelec~ normas para 
a realização das eleições municipais de 15 de 
novembro de 1988 e dá outras providências. 

Sal~ das Sessões, 7 9e junho de 1988. -_Fer· 
nando Henrique Cardoso - Jamil Haddad 
-Ja~ P~nho-Marcondes Gadelha. 

REQUERIMENTO 
1'1• 57, de 1988 

Senhor Presidente: 
Requeremos urgência, nos termos do art. 371, 

alínea b, do Regimento Interno, para o Projeto 
de Resolução n9 77, de 1988, relativo à pleito 
do Governo do Estado-do Acre. 

Sala das Sessões, 7 de junho de 1988. -- Fer· 
nando Henrique Cardoso - Marcondes Ga
delha - Nabor Júnior -Mário Maia. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) .
Os requerimentos lidos serão votados após a Or
dem do Dia, na forma do art. 375, item II, do 
Regimento Interno. 

_o SR. PRESIDENtE (Humberto Lucena)
Concedo a palavra ao nobre senador Carlos Chia
relli. 
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O SR. CARLOS CHIARELU {PFL - RS. 
Pronuncia o seguinte discurso.) -Sr. Presidet)te, 
Srs. Senadores: 

Acabo de receber carta assinada pela· Sr- Vanda 
FranCo, de Porto Alegre, através da qual, lembra, 
com muita oportunidade, que no dia 25 de maio, 
do corrente mês, faz 25 anos qUe faleda tragica
mente, no Município de T erres, nó Rio Grande 
do Sul, em acidente aéreo, o Dr. Fernando Ferrari, 
fundador do antigo Partido Trabalhista Brasileiro 
e que, posteriormente, fundou o Partido Traba
lhista Nacional, onde permaneceu até sua morte. 

Os 25 anos da morte de Fernando Ferrari preci
sam ser lembrados; sobretudo nesta hor~ quando 
o Brasil está cada vez mais carente de homens 
públicos altruístas, sérios, trabalhadores e prontc;>s 
a lutar pelas causas justas dos brasileiros, espe
cialmente das camadas mais necessJtãdas da po
pulação. 

Moço idealista, seguidor das idéias trabalhistas 
pregadas por Alberto Pasqua1ini, Feinando Ferrad 
foi um apóstolo de idéias novas, doutrinador da 
justiça e da ordem social. Acreditou no valor e 
nos direitos do homem e se in-quietou Com as 
dificu]dades que o afligem. 

Sua militância política foi totalmente dedicada 
aos trabalhadores, aos quais deixou um legado, 
que, na época, representava um enorme avanço 
social, qual seja, o Estatuto do Traba1hador Rural, 
a CL T do assalariado do campo, que teve enorme 
repercussão e beneficiou grandemente o traba
lhador do agro brasileiro. 

Por isso, desejo registrar os 25 anos da morte 
de Fernando Ferr.ãri, cóniõ preitó de homenagem 
ao grande .político gaúcho, que, embora jovem. 
deixou um legado de realizações que não podem 
ser esquecidas. 

Em o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito 
bem! Palmas.) 

O SR. PRESIDENTE (Hwnberto Lucena) -
Concedo a palavra ao nobre Senador Francisco 
Rollemberg. 

O SR. FRANCISCO ROLLEMBERG 
(PMDB - SE. Pronunc_ia o seguinte díscurso.) 
-Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Tendo dito reiteradas vezes, corno é reca"men
dado proceder em relação aos assuntos passíveis 
de ensejar malversação interpretativa, que a 
Emenda Aditiva n<> 2?00587-0, d1:: minha autoda, 
tem por escopo proporcionar, por inegável dever 
de justiça, o retomo de uma pequena área de 
cerca de 3.000k:ffi2 à jurisdição administrativa do 
meu Estado de Sergipe, esbulhado que foi, já 
há mais de um século, desse pedaço territorial, 
em virtude de apossamento indevido, por parte 
do Estado da Bahia. 

Não é de minha índole, predominada pela sen~ 
satez e pelo respeito à Justiça, propor inoportunas 
divisões de qualquer área estadual por menor que 
seja, pois Sergipe já sentiu, na própria carne, o 
significado de uma espoliação, contra a qual ago

. ra pretende se vaJer do Pl_enário da Assembléia 
Nadonai Constituinte, na busca pela recompow 
sição de seu histórico traçadp geográfico. 

Sergipe nunca doou nem vendeu terras a nin
guém, conforme a docum~ntação de que me te
nho valido na defesa intransigente da Emenda 
sobejamente comprovadas. Da mesma forma, 
nunca ninguém explicou, com a consistência de 
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ptoVãS ·o a por-meio de justificC~.tivas cabíveis, por
~e o·- _t_er![tório do_ meu Estado se viu priVado 
de umã faiXa coirespOfldente a cerca _de 
i8.0d0kfii2-de umas décadas para cá. 

O que· se tem visto São" argumentações, basea
das mai_s no sentimentalismo que na objetividade 
dos fatos, a tentarem se cõntrapoi à fartUra docu
mental de que a AsSeffibléi~ dispõe. 
-_ Recentemente,-procurei;-dci alto daquela tribu
na, contradizer- -as preocupações do Governador 
Waldir Pires mciiiifestas-em felegrama datado de 
2 do ~_orrerite mes, qUantO à pOSsibilidade de se 
querer a diviSão_do EstadO-clã Bahia_. Idéia absur
da! O que se pretende é tão-somente reclamar 
uma pe_g_uena parte do que nos foi subtraído. Isso 
!:!_ão_quer significãr qué, no fú.fu-r6, esta ·e as get.ã
ções_viridOurªs_ terão se esquecido_ dos restant~s 
15~000Krn2 aiiiaa pOr serem reincorporados .:3o 
nosso território. - - -

Para que não paiie qualquer dúvida quanto à 
extensão da minha Emenda, a Emenda de Ser
giee _pela sua recomposição territorial, transcre
vo:-a:. na integrª, Chamando a atenção dos Srs. 
-senadores Constituintes para -·á limpidez da pro
posta,_ em nadt;l atentatória contra os pdncíp1os 
dejl:l5tiça, de verdade histódca_e ele respeito pela 
integridade da B.ahia, a partir da devolução ao 
nosso f;staclo cjos muniC_ípios que compõem a 
nossa fron~eira sul_original: 

-~-- ------
. "EMENDA N• 2P()05S7 -0 

·"·Inclua-se d seguinte art. 6l_aoAto das Dis
p·osições Constitucionais Gerais e Transitó

- das do Projeto ·de Constituição (A), renume
rando-se os demais: 

--- -- ----Art. 61. -A superfide territorial do Estã.do 
de Sergipe é acrescida da área compreen
dida entre o rio Real, na divisa com o Estado 
da Bahia, e o rio ltapicuru, que passa a consti
tuir-se a linha divisóda entre ambos os Esta

:--dos. 
-. ~ f 19 - Os Munidpios-de Jandaíra, ltapiCu
ru e rio Real, localizados na área a que se 
refere este artigo, passam a integrar o territó
rio do Estado de Sergipe. 
~ § 2~ Para o atendimento ao disposto 

··-neste artigo, a legislação federal ~ estadual 
-competente, no prazo de 180 (cento e oíten
tà) dias contados da promulgação desta 
ConstituiçãO, estabelecerá as modificações 
que- se fizerem neces;sárias à aplf<:::ação dos 
efeitos decorrentes." 

Era o_que -tinha a dizer, Sr. Presidente e Srs. 
Senadores. __ (Muit.o. bem!) _ -

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -
Concedo a palavra ao nobre Senador Juté)hy Ma
galhães. 

~OSR.JUfAHYMAGALHÃES(PMDB-BA 
Pronuncia o seguinte discurso.) -Sr. Presidente, 
Srs. Senadores: _ _ _ 

_Outt.o dia tive a _oportunidade de analisar, pe
rante este Plenário, as condicionantes- soclolôgi
cas da corrupção. Hoje volto a ocupar esta mesma 
tf!buna para uma ari.álise de suas causas. 

Preteil.do demonstrar, no decorrer desta minha 
--expoSIÇão, que a_ desorganização do Serviço Pú

blico Federal constitui, fora de dúvida, a mais im
portante causa do procesSO de. cóirilpção.-
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Administrar bem a coisa pública deve ser a 
preocupação de todo governante e para tanto de-
ve te! ele em mãos os in_$Umentqs de_ adminis
tração que lh€: assegurem o cOITeto-errtprego-do 
dinheiro público. 

Administração pública, segundo Harvey Walker, 
"é essencialmente .o processo de realização da 
vonta~ ~o _povo expressa em lei"._ -

EVidentemente, trata~ se de "uma definição volta
da para um sistema democrático de governo, em 
que este, constituído por um conjunto de manda
tários, utiliza-se da administração para realizar a 
~ntade do povo, que lhe fói conferida atraVés 
de um mandato outorgado pelo voto. 

Isto posto, há de se perguntar: no -caso brasi
leiro, a administraçâo pública federal presta ao 
povo os serviços de que necessita por ordem de 
seus governantes? Está a máquina -administrativa 
aparelhada para _executar as ordens ditadas pelos 
detentores do poder, escolhidos pelo povo? Até 
que pcinto as _definições políticas se tomam reali-
dades através Qa adminiStração públfca? _ 

É sabido que a esfera de Governo, constituídà 
por representantes eleitos pelo povo, é respon· 
sável_pela definição da política, do que fazer para 
atender ãos compromissos assumidos corn os 
que os elegeram, enquanto a es{era da adminis
tração é responsável pela realização da vOntade 
dopovo .. _ _ -· _ 
-,Está a esfera administrativa em cond.içc,es de 

realizar a decisão política do Governo? Até que 
pbnto a máquina administrativa está voltada para 
atender a uma pequena parcela desse povo e 
não à comunidade como um íÇ)do? G.uais as .con
seqUências da desorganização da administração 
pública? 

Essas e óut:(as indagações pretendemos anali
sar no decorrer deste nosso pronunciamento. 

Não é preciso ir muito longe para demonstrar 
a babel em que está envolvida a or_ganização, ou 
melhor, a desorganização de_ posso Setviço .P_(lbli
co Federal. 

A desorganização começa com a divisão do 
trabalho à- nível ministerial. São 27 ministérios 
criados sem nenhum cri~édo técnico que ácon-
selhe aquela divisão. · 

Os estudos_ de Luther Gulick, em sua teoria 
de_ departamentalização, há mais de 40 anos di
fundidos pelo mundo, ainda não chegaram à prá
tica na administração pública brasileira. Por essa 
teoria a divisão de trabalho, nas grandes organiza
ções., _deve obedecer .:;~:_c_rité:rioS pré-estabelecidos 
e bem definidos para se buscar_ a ~fk:iên<;ia da 
adminiSctráção e ·evitarwse a Superposição de ór
-gãos, -com os conseqUente$_co_nflitos e desper
dício de recurs_os. O emprego da estrutura sistê
mica pOr essa teoria e a util~aç;ão do computador 
nos dão a verdadeira dimensão da eficiência ad-
ministratiVa. -

É fato que o D.ecreto-Lei n~> ?001õl es~eleceu 
as diretrizes.de uma reforma administrativa basea
da na teoria da departamental~ção _mas, tam
bém, é notório que eSSa:s diretrizes não saíram 
do papel. O porque disso ver.emos mais adiante, 

Numa situação ideal, cada ministério deveria 
tratar de um·-assunto específico se o çonjunto 
de ministérios seguisse um único critério p~ra 
sua criação. Assim teríamos o _Ministério da Saú~e 
para cuidar dos assuntos afetps a saúde; o Minis
tério da Agricultura para tratar dos assuntos agro
pecuárioS; o Ministério da Educação, para cuidar 
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dos assuntos educacionais, etc. O critério aí é 
o do propósito dominante._ Mas, ao lado disso, 
temos ministério crlãdo com base no critério de 
área geográfica como é c::.-caso do Minter, com 
suas Superintendências regionais. _É fácil concluir 
que a desorganização começa no prim~iro esca
lão do Governo. Há, necessariamente, uma inter
posição de trabalho entre o Ministério do Interior 
e os demais ministérios. Quem vai cuidar, por 
exemplo, da saúde do nordestino? O Ministério 
da saúde, o a Sudeoe vinculada ao Minter? 
ou, ainda, o Ministério da Previdência Social? Ou 
o MEC atravéS -â.e seus hospitais universitários? 
Que ministro, em úJtima anáJise, é o. responsável 
pela coordenação e direção de um planejamento 
de saúde? -

E quanto aos recursos pará a Sâúde querõ é 
o responsável? O dirigente de um departamento 
do Ministério da Saúde? A autoridade correspon
dente do MEC,_ do Minter? Ou será a Seplan? 

O que aqui disse sobre a função saúde é válido 
para as demais: agricultura, educação, transportes 
etc. · 

E. se descermos pela estrutura interna dos Mi
nistérios constatamos que a coisa é bem pior. 
As chamadas atividades-meio-administração de 
pessoal, orçamentária e financeira- constituem, 
nesse quadro de desorganização, uma situação 
ideal, um terreno fértil para o exercício da corrup
ção, na medida em que sua disseminação pelos 
órgãos fmslevam os dirigentes a Se preocuparem 
com verbas, em vez de cuidarem dos programas 
especfficos de seu órgão. _ 

Contraria:ffiente aos princípios expostos no De
creto-Lei n~ 200/67 criou-se, em cada órgão de 
atividade fim, nas Secretarias Nacionais, unidades 
de atividades-melo, independentes dos órgãos se
toriafs de pessoal, de material, de orçamento etc. 
Assim, seções, divisões, serviços de material, al
moxarifado, de orçamento, de pessoal, de patri
mônio foram criados nas Secretarias Nacionais 
de atividades fins, apesar de funcionar no mesmo 
prédio o Departamento de Pessoal e ali estar igual
mente instalado o Departamento de Administra
ção. Essa mesma situação se repete a nível regio
nal. 

T adas nós sabemos que as atividades-melo são 
muito envolventes e mantém uma atração muito 
grande para o dirigente, pois permitEmt contratar 
pessoas, comprar e pagar material e serviços etc. 
e, p-or isso, parece dar poder ao indivíduo. Poder 
de contratar pessoas, poder de contratar serviços, 
poder de dispensar pessoas, poder de conceder 
verbas. É tanto pOder que o dirigente não tem 
tempo de cuidar da atividade específica de seu 
órgão- que é, por exemplo, cOordenar programa 
de telecomunicações de saúde ou de produção 
agrícola, etc. 

Nessa situação como exigir desse dirigente o 
cumprimento de metas e de programas? Sua 
atenção está voltada quase que_ exclusívamente 
para a ativ:ldade-melo que, bem ou mal, lhe será 
pedido contas pelo menos formalmente. Ao con
trário, ninguém tem conhecimento de algum diri
gente que tenha deixado de cumprir um progra
ma, uma meta, e tenha sido penalizado por isso, 
não há contas a prestar, não há multas ou sanções 
previstas nesses casos. Certamente, lhe dará do
res de cabeça se a verba que lhe foi destinada 
pelo orçamento não foi gasta com ar. formali
dades de praxe. 

DIÂRIO -DO CONGREsSO NACIONAL (Seção II) 

Se este dirigente é _um técnico, ali foi colocado 
para coordenar uma atividade específica e náo 
para exeçutar tarefas típicas de atividades-meio. 
Mas em razão da estrutura organizacional exis
tente;-esse diretor se _vê às voltas com assinatura 
de empenho, assinatura de cheques, de notas 
ftSCais, com pagamentos divefsos, atividades es
sas nllo afe4l_s a sua formação _e experiência pro
fissionais. Como fica_esse dirigente? Como se sair 
bem de tudo isso? O que acontece, é que, na 
prática, esse d.iretor se apoia em outro servidor, 
geralmente da casa, que lhe dá as "dícas:' mas, 
que tlãOféfu nenhuma responsabilidade pois, não 
é quem assina o cheque de pagamento ou empe
nhó_da despesa. como evitar-se o desvio de recur

-~o~lnda que inconscientemente, nesses casos? 
Çomo evitar-se _a corrupção ou malversação de 
dinheiro público? oe quem exigir a responsabi
lidade? De quem orientou e não colocou, no do
cume!"!~· sua assinatura? Fica difícil apurar ares
ponsabilidade nesses casos por conta de uma 
desorganizaç~o- desse porte. 

E o Que dizer da situação de pessoal? Daqueles 
que, em última análise, são os responsáveís pelo 
funcionamento da administração? De um lado 
estão os funcionários efetivos, mal pagos, vulne
ráveis a toda sorte de propostas vantajosas e, de 
outro, verdadeiros Jobbles nomeados ou contra
tados para melhor exercerem seu papel de lobista. 

-Quero me referir aos ocupantes de empregos 
de "DAS" eStranhoS aos quadros do Se !Viço Públi
co Federal, regidos pela Consolidação das Leis 
do Trabalho que, pela legislação atual, podem 
ocupar -postos de direção -do segundo, terceiro 
e quarto "escalões. E que dizer dos contratados 
para exercer as funções de assessor~mento supe
rior? FAS instituído inicialmente para facilitar a 
_contrataçâO eventual de especialista para uma de
terminada tarefa para um tempo determinado, 
este instrumento teve no decorrer dos anos, des
virtuada sua utilização. Hoje são pessoas que ne
nhum- compromisso têm com a administração 
pública. Recrutadas na área privada, com altos 
salários e que ingressam sem concurso na admi
nistração federal .. Na maioria das vezes são pes
soas que levam para o exercício de sua função 
seus interesses particulares ou de grupos que re
pres_entam e que têm seu trânsito facilitado em 
todos os nív~is da administração. Esses empregos 
constituem verdadeiros esconderijos de lobistas 
que, nessa situação, podem melhor desenvolver 
suas atividades na qualidade de duplo agente. 
Quais as funções desses servidores-lobistas? As 
mais variadas. Desde a elaboração de pareceres 
para decisão de um MinistrO de Estado, ou de 
um dirigente de segundo ou terceiro escalão até 
o decidir o que fazer com o dinheiro público. 

--_EnqUail.to isso, abnegados servidores efetivos, 
mal pagos responsáveis pelo permanente funcio
namento da administração, sâd obrigados a cum
prir ordens daqueles que, sabidamente nem sem
pre estão decidindo ordens resguardando o inte
resse público. _ 
. _São milhares desses empregos, espalhados pe
los diversos Ministérios e que bem poderiam ser 
preenchidos Por servidores efetivos, já pertencen
tes aos quadros da administração pública com 
muito menos ônus para o T escuro. Aí está uma 
das principais razões do alto custo da folha de 
pagamento do Governo. Estamos diante de uma 
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situação bizarra:_ pagar com dinheiro público Jo
bistas _que trabalham para terceiros! 

E esses lobbies atuam nas várias frentes de 
tr_~balho: nas concorrências públicas, nos finan
ciamentos de programas governamentais, na dis
tribuição de verbas. Como falar em combater a 
corrupção se a própria organização· do Serviço 
Público Federal favorece este estado de ç_Qisas? 
Uma prefeitura, uma empresa, ou qualq~er outra 
instituição terá sempre a preferência de tratamen
to na medida em que indique alguém de s.ua 
confiança para ocupar um emprego dess_es __ 
--Por outro lado, não desconhecemos a existên-

_çia ~numerosos órgãos que exercem as_mes
mas funçôes e estão espalhados em vários Minis
tériõs. Há pouco tempo, a Comissão de Sindi
cância do Palácio do Planalto, que investigou irre
gularidades na importação de alimentos, cons~ 
tatou a existência de 48 órgãos responsáveis pelo 
abastecimento. São inúmeras as possJbiltdades 
de gastar dinheiro público e grande é o campo 
para o exercício da corrupção. _ _ ,, 

Agora, vejamos Srs. Senadores, çomo essa Pa~ 
rafernália faz para que o recurso público chegue 
até a prefeitura do interior. 

A maioria de nossas prefeituras desconhece 
esse emaranhado. As que dispõem a enfrentar 
a maratona buscam aqui e ali informações e no 
final de algum tempo cons_eguem alguma coisa. 
Outras_ são visitadas por escritórios, por lobbies 
especializados nas artimanhas da organizaçãq e 
sabem perfeitamente onde as verbas estão. O 
nosso especialista se propõe "assesso" o prefeito 
para conseguir verbas federais para as obras da 
prefeitura. Contratado o serviço de assessoramen
to, a prefeitura poderá contar com os recurS_õs 
em breve tempo. Conhecido dos dirigentes em 
Brasma e com trânsito nas repartiçõ_es públicas 
nosso "assessor" da prefeitura conta com boa 
vontade dos detentores de verbas e também po
derá estar a serviço de outrem. 

Conseguida a liberação __ da verb.:t_ cessa a.Jun
ção do "assessor". O que é feito com o que sobrou 
do recurso, após a remuneração do lobista ,é 
assunto para decisão do prefeito que não mais 
tem o serviço daquele "assessor" para prestar 
contas ao Governo Federal. E assim grande parte 
do dinheiro público arrecadado pela União é gasto 
sem que o Governo FeQeral tenha conhecimenio 
de _como foi aplicado. 

No caso de transferência de recursos da União 
para os Municípios, o controle_da aplicação dessas 
verbas não tem nenhum sentido de coordenação 
entre os órgãos do poder público. 

Recurs_os e mais recursos são repassados pelos 
diversos órgãos e ministérios sem que osTribl).
nais de Contas sejam imediatamente cientificados 
dessa liberação. 

Ora, além dos recursos próprios dos orçamen
tos de cada Município, vultosas dotações são a 
eles transferidos sem que exista um perfeito siSte
ma de controle que possa aferir não s6 a aplicação 
do ponto de vista legal e formal, mas também 
e sobretudo, no que concerne às fmalidades da
quelas dotações, isto é, se efetivamente empre
gados nos projetas para O? quais foram liberados. 

Quais as conseqüências desse estado de· coi-
sas? 

Inúmeras. Anisc:o-me a em..imerar algumas: 
a) ineficiência administrativa 
b) desperdício de recursos 
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Desejaria, igualmente, aproveitar_ esta_ oportu
nidade para registrar o telegrama qUe, na mesma 
ocasião, sugeri fosse expedido pelo aludido Grupo 
Assessor ao Deputado Gerson Gomes, ·aa Assem
bléia Legislativa da Bahia. parabenizando-o pelo 
projeto de lei que apresentou prOibindo fumar 
nas repartições públicas e nos transportes urba
nos na Bahia. 

Esse registro visa a evidencíar o crescente farta~ 
lecimento da mobilização nacional contra. o taba
gismo, na medida em que se amplia e consolfda 
a conscientização. da _opinião pública brasileira 
contra_ essa tenivel calamidade. 

Era _o que tinha a dizer, Sr. Presidente. _ 

DOCUME/'ITOA OOE SE REFERE O SR. 
LOORIVAL BAPTJSTA EM SEa DISCClRSO: 

PALAVRAS DO SENADOR LOURIVALBAPTIS
TA, NA ABERTURA DA REUNIÃO DO GRUPO 
ASSESSOR, DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, DE 
COMBATE-AO TABAGISMO, NO DIA 25 DE 
MAIO DE 1988. 

Antes de dar iníciõ aos' nossos trabalhos quero, 
como Presidente deste Grupo, cOmunicar, oficial
mente, o falecimento do nosso eminente cOmpa
nheiro, Dr. Edmundo Blundi, professor da Ponti
fícia Universidade Católica do Rio de Janeiro e 
notável tiSiologlsta. 

Sua- morte, inesperada e rep17ntina, deixou~os 
a todos nós que integramos o Grupo Assessor 
para o Controle do Tabagismo no Brasil. pro
fundamente_constemados. 

~. portanto, com justificada emoção e imensa 
tristeza que faço este registro. 

O Dr. Edmundo Blundi sempre se destacou, 
na sua fecunda e brilhante trajetória como médico 
e professor universitário, pelos a:tribUtós de uma 
inconfundível personalidade, caracterizada pelo 
excepcional ta1ento, imensa cultura e reconhecida 
competência técnica profissional. 

O saudoso professor Edmundo Blundi foi, to
dos sabemos, um dos pioneiros na mobilização 
nadonal, antitabágica como-signatário da "Carta 
de Salvador", de março de 19]9, conjuntamente 
com os professores José Silveira - Superinten
dente Técnico do !BIT, entidade promotora do 
encontro do qual resultou esse histórico docu
mento -; Jaüne Santos Neves - Professor de 
Pneumologia da Escola de Medicina do Espírito 
Santo- (Relator); Antônio Carlos Peçanha Mar
tins_- Presidente da Associação Bahiana de Medi
cina -~ Mário Rigatto - Vice-Reitor _da Univer
sid_ade de Porto Alegre-; Ângelo Rizzo- Profes
sor da Universidade Federal de Pernambuco-; 
Antônio Pedro Mirra - Diretor do Departamento 
de Cirurgia Torácica da Fundação Antônio Pru
dente, São Paulo-; e José Rosemberg- Profes
sor da Faculdade de Medicina de Sorocaba, São 
Paulo. 

O Professor Blundi tomou-se um dos mais en
tusiastas batalhadores da luta contra a epidemia 
tabágica, levado pelos seus estudos e traba1hos, 
como pesquisador e cientista, tanto no âmbito 
universitário, no que se revelou um mestre respei
tado e infatigável, como nos laboratórios e hospi~ 
tais, quando verificou que a morta1idade causada 
pelo complexo bronquite crõnica-_enftsema pul~ 
manar havia aumentado nos-últimos dez anos, 
e chegou à conclusão de que o excesso de fumo 
''não apenas mata oomo incapacita". 

D.IÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL(Seção 11) 

Desejaria re!embra.r ne$ SI.!Sdnta evocação do 
querido c_ompatiheiro deSaparecido que, na Ses
s&oo Pl~ári;:u1p Senado Federal de 12 de agosto 
de 1981, proferi um--discurso inteiramente basea
do em um valioso depoil}1:ento do Doutor Edmun
do Bii.indi que se tomou um dos mais- ativos parti
cipantes da grande campanha antifumo para a 
qual contribuiu de maneira decisiva com .as suas 
propostas e ab_alizadas análises científicas e téc- -
n!cas. 

Por todos estes motivoS:, proponho que s_e lnsJra 
na ata dos nossos trabalhos um voto de profundo 
e sincero pesar pelo falecimento do Doutor Ed
mundo Blundi, transmitindo_a sua Excelentíssima 
famí1ia a manifestação do nosso profundo pesar. 

__ Q SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -
Esgotado o tempo 4estinado ao Expediente, pas
sa-se à 

ORDEM DO DIA 

- O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -
Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo 
sr.-rio.:secre-tárl.o~- ----

É lido o seguinte 

REQUERIMENTO 
N• 58, de 1988 

Sr. Presidente:--.-
Nos termos do art. 198, alínea "d", dO Regi

mento Interno, requeiro inversão da Ordem do 
Dia, a fim de que a matéria constante do item 
n9 1 seja submetida ao PlenáriO em último lugar. 

Sala das Sessões, 7 de junho de 1988. - Au
reoMeDo. 

O SR. PRESIDEN'IE (Humberto Lucena) -
Em votação o requerimento. 

O Sr. Aureo Mello- Sr. Presidente, peço 
a palavra para encaminhar a votação. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -
Concedo a palavra ao nobre Senador Áureo Mello 
para encaminhar a Votação. 

O SR. AUREO MELLO (PMDB - AM. Para 
encaminhar a votação: Sem revisão do orador.) 
-Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Formulei esse requerimento observando a Or
dem do Dia que se nos apresenta O Item I da 
re{erlda Ordem do Dia aborda matéria que, no 
meu modo de entender, demanda muitos pro
nunciamentos, demanda muitos consideranda. 
É preciso que seja escarificada devidamente de 
ponta a ponta. 

-sr. Presidente, temos, a seguir, uma série de 
proposições a serem apreciadas, tal como a Men
sagem n9 145, de 1987, que trata de escolha de 
chefes de missões diplOmáticas. Esta é matéria 
de alta pertinência, de alta relevância. 

A matéria constante do Item 1 é controvertida, 
porque não é .sOmente a asseveração _de alguns 
Srs. Senadores, proferida neste plenárlo, aliás, 
contestada bn1hantemente pelo Sr. Líder do PFL 
Senador Marcondes Gadelha, e pelo também 
eminente Líder do Governo, Senador Rachid Sal
danha Derz.i, que se_constituirá_em norma de ver
dade, em magister dlxit, em bula papal, para 
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ser aceita pela Casa. A Casa decidirá. Não é so
mente dizer "faça-se", e aquilo se realizar. Não, 
Sr. Pr~idente, existem outras opiniões, outros 
pontos de vista, com todo o respeito, que mere· -
cem esses verdadeiros sóis._ esses luminares que 
são os eminentes Líderes que proferiram as suas 
manifestações. E algumas das manifestações de 
eminentes Srs. Parlamentares, de nobres Srs. Se
nadores, São no sentidq_de que a tramitação do 
documento c.onstante do Item 1 deva prosseguir 
seu caminho normal. 

A_ Câmara dos Dept,rtados _l~vou mais de_ wn • 
ano para julgar essa regulamentação. Com que 
direito iríamos exigir do Senado, submetendo-o 
ao vexame de dar uma decisão açodada, nós que 
somos a Casa do_ bom senso? Aqui não se entra 
com idade menor de 35. anos. Aqui é a casa 
dos sensatos, aqui é a_ Casa dos antigos, aqui 
é a Câmara revisOra das leis. Com que direito 
iríamos, a rufo de tambor, apreciar esta matéria, 
Sr. Presidente? _ 

Além disto, confesso lealmente, vou pedir verifi
cação de toda votação que for proferida nesta 
Casa. E se não houver quorum para o atendi
mento deS:tã proposição, Sr. Presidente, teremos 
que ter votação adiada para outra oportunidade. 

Daí entender eu, dentro de um ponto de vista 
Ie_al, dentro c! e um ponto de vista correto _e, sobre
t~Jdo, _fraterno, porque no meu c_oração existe 
amor, solidariedade, fraternidade portados os Srs. 
Senadores que compõem _esta Casa- Fernando 
Henrique Cardoso, filho do meU amigo General 
~nidas Cardoso. meu mestre d~ póJLticã,_ c_4j"os -
ensinamentos estão sempre presentes na minha 
cabeça; Jamil Haddad, socialista convicto, esse 
hOmem que defenae justamente aS teses popu
lares, que eu também defendo, porque sou, talvez, . 
um ·dos poucos aqui de classe média ... 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -
O tempo de V. EX' já se esgotou. 

_ O SR. AUREO MELLO - Agredeço a V. Ex' 
a tolerância_ e peço a este Douto Senado, esta 
Casa de anciãos. de anciães, segundo diz o dido
nário, mas anciãos ou andães, só teoricamente, 
que ponderem junto comigo que não ·estou co
metendo nenhuma insensatez, estou só pedindo 
que votemos antes estaS mãtérias- referentes à 
escolha de chefes de missões diplomáticas. 

sr. Presidente, témos aqui mais de dez mensa
gens-de-escolha -a e chefes de missões diplomá
ticas: Então, vainos sacrificar rriatéria de tão alta 
rélevância,-Sr. Presidente, só porque o üder Fer
mi.rido Henrique Cardoso quer? -Absolutamen_te, 
Sr. Presidente! _ 

Concluo, Sr. Presidente, terminando este mo
desto encaminhamento. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -
Em votação o reqUerimento. 

Os Srs. Senadores_ que o til.provam queiram per-
manecer sentados~ (Pausa.) -

Rejeitado. 

O Sr. Aureo MeDo - Sr. Presidente, peço 
a palavra pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -
Tem V. EX' a palavra pela ordem. 

O SR. AUREO MELLO (PMDB - AM. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) -Sr. Presidente, 
gostaria de saber se é permitida a verificação da 
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votação que foi proferida. Foi votado, mas quer 
me parecer que não há quorum. Deste modo, 
na forma regimental, requeiro a V. Ex~. Sr. Presi
dente, verificação de votação. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -
A Presidênda irá fazer a verificação requerida. 

O Sr. Fernando Henrique Cardoso -Sr. 
Presidente, peço a palavra pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto_ Lucena) ~ 
Tem a palavra pela ordem, o nobre_Senador Fer
nando Henrique Cardoso. 

O SR. FERNANDO HENRIQUE CARDO
SO (PMDB - SP. Pela ordem. Sem revisão do 
orador.)- Sr. Presidente, a Presidência, na SUé! 

liberalidade, fará a verificação, mas V. Ex' se equi
vocou ao registrar meu voto. J-!mwe tempo su~
ciente para o nobre Senador Aureo Mello pedir 
a verificação, mas é um direito regimental de S. 
EX'" - -

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) __ -
0 equívOCo da Mesa deveu-_se a_queV~ Ex~ perma
neceu sentado. 

O SR. FERNANDO HENRIQUE CARDO
SO - Levantei o braço. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -
N. é que está, V. EX' deveria ter~se levantado. 

O SR. FERNANDO HENRIQUE CARDO· 
80 -Agradeço, em tempo, a correção. _ 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -
A Presidência declara que o requerimento foi rejei
tado. Será feita, portanto, a· verificação. 

O Sr. Aureo MeDo -Isso é_ que é um Presi~ 
dentei 

O SR. FERNANDO HENRIQUE CARDO· 
80 - É razoável. V. ~ ccin1-promete o Pre.Si~ 
dente, dizendo que S. Ext éÇiãfcial. 

O Sr. Aureo MeDo - Sr. Presidente, V. Ex' 
não foi entendido pelo Uder do PMDB. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)
Os Srs: Senadores queíram dcupar os seUs luga~ 
res. (Pausa.) 

Como vota o Sr. Uder_ do PMDB? 

O SR. FERNANDO HENRIQUE CARDO· 
SO (PMDB- SP)- Náo. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -
Como vota o Uder do PFL? 

O SR. MARCONDES GADELHA (PFL -
PB)-Náo. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -
Como vota o Uder do PDS? 

OSR. JARBAS PASSARII'IHO (PDS- PA) 
-Não. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -
Como vota o Uder do PD17 

O SR. MAURÍCIO CORRêA (PDT - 01°) 
-Não. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -
Como vota o Uder do PSB? 

O SR. JAMIL HADDAD (PSB-RJ)- Náo. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -
_Como vota o Uder do POO (Pausa.) 

S. Er_ está. ausente. 
Como_yõta o"_Uder do PTB? 

O SR. AFFONSO CAMARGO (PTB -PR) 
-....:....:..Não. 

- O Slt PRESIDENTE (Humberto Luçena) -
Cõmo vota o Uder do PMDB?- - __ . 

o_ sR. NEY MARANHÃO (PMB ...., PEJ -"' 
Não._ 

---c,-SR:PRESIDENTE (Humberto Lucena) -
Qs_S_th Seria,49_r~s já podem: votar. __ 

(Procede-se à votação) 

VOT_AM "'$1M"' OS SRS. SENADORES: Aureo 
Mello - Mauricio COrrea:-

VOTAM '"NÃO"' OSSRS. SENADORES: 
Alfredo Campos ~ Almir Gabriel- Carlos De' 

Carli - Cia Carvalho- Dirceu Carneiro - Ft-àn
dscõ Rollemberg - Fernando Ca-rdoso......:. Qer
son Cama:fu.- Guilherme Pãlmelra ....:..__Jamil Had
dad -João Calrfiorl -JoãO Lobo -João Mene
zes -Jorge BomhaUsen - José Agripino-
José Fõgaça -José Jgnádo -Jutahy Magalhães 
- Leopoldo Perez- Luiz Viana- Marco Macie1 
- Marcondes Gadelha -Mendes CanaJe- Nct-
bor Júnior - Pompeu de Sousa - Rachid Derzi 
--- Roberto Campos -Afonso Sancho. 

Õ-SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -
Se todos os Srs. Senadoresjá_ votÇiram, vai-se 
PrOCedei à apuração. (Pausa.) _ _-
- .Votaram SIM 2 Srs Senadores; e NAO, 28. 
rião houve abstenção. ___ _ _ 
__ Total de votos: __ 30; com_o Presidente, 31. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) ~ 
Não há n(lmero. Vou suspender a sessão por 1 O 
minutos, antes ac:ionando as campainhas, a flm 
de que os Srs. Senadores compareçam ao ple
nário. 

(Suspensa às 12 horas e 31 ininutos, a ses-_ 
são é &!Jbert;J às 12 horas e 42 inlriuros.) · · -

o SR. PREsiDEI'iTE (Humberto Lucena)
Está reaberta _a ses!ião. Vai-se proceder à nova 
verificação de __ quorum. __ 

Peço aos Srs. Sena_dores ocupem os seus luga
res. (Pausa.) 

Todos os Srs. Senadores jfj_ oç;,uparam os se_us 
lugares? 

Então,Já- podem votar: 
Em votação. (Pausa.) 

(Prócede-se à votação.) 

VOTAM ''SIM"" OS SRS. SENADORES: 
Au-reo Mello ....:..._ Raimurido Ura. 

VOTAI'r"tii-ÍO"' OS $RS. SENADORES: 
Affoi-ts6.-Cam3rgo ....... Alfredo Campos - Almir 

Gi:l.briel ..:....: Carlos Chiarelli - Carlos De"Carli -
Chagas Rodrigues- Cid C~ho -_Dirceu Car
neiro- F. Rollemberg- Fernando Cardoso-

---Gérson Cãmata ..... ::.:GUilherme Palmeira- Itamar 
Ffarico -Jarnil Haddad -João Calmpn -:-.J.o~o 
Lobo- João Menezes- Jorge Bomhausen
José Agripino --José Fogaça -José lgnádo 
- Jutahy Magalhães - Leopoldo Perez- Luiz 
Viana - Marco _Maciel - Marcondes Ga,d_elha 
- M-auriCio Corrêa _- 1'!\endes _Canal e - Nabor 
Júnior -Pompeu de SOUsa ~ Rachkf Saldanh,a 
Derzi-:--:-_Roberto Campos -Ronan Tito -Afonso 
Sancho. ·· 
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O SR. PRESIDENTE (Hwnberto Lucena) -
Vai ser feita ã apuração. (Pausa.) 

Vot_aram Slf.\_2 Srs. Senadores;_ e ['IÃ.O, 34. 
Não houve abstenção. 
Or_e_querir!lento_ fOi rejeitado. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -
Jtem 1: 

Continuação- da discussão, em turno lini
co, do Projeto de Lei da Câm.~ra n~ .26, de 
1988_(n9 201/87, na Casa de origem), que 
estabele.ce normas para a realizaçãO daS elei
ções municipaiS de 15 de novembro de 1988, 
e dá outras providências~ tendo 

- PARECER DE PLENÁRIO, proferido pelo 
Senador José_ Fogaça, favoráve_l ao projeto 
nos_ iermos de Substitutivo que apresenta. 
(Dependendo de Pãre.cer da Comiisãõ- de 
Con~ti!uição e Justiça sobre o projeto, o 
substi.t.utiy_o e as em~ndª-s; e dependendo, 
ai!lél.a, de parecer do relatór de Plenário sobre 
as emendas.) 

A proposição se encontra, ainda, em fase de 
discussão. 

Já usaram da palavra, na sessão anterior, os 
nobres Senadores l~mar __ Franco e Jamil Haddad. 
- Concedo a palavra ao nobre SenadOr Gerson 
Cãfriata, para djscutir a matéria. _ · 

O SR. GERSON CAMATA (PMDB - ES. 
Para discutir. Sem revisão do orador.)- Sr. Presi~ 
dente, Srs. Senadores:_ 

Meu_ objetivo é exatamente defender algumas 
emendas .que apresentei a essa legislação, ora 
galopante, ora tão retardada em sua tramitação, 
qUe prevê a regulamentação das eleições muni
cipais deste ano. 

Devo dizer, inicialmente, que desejo, até por 
interesse pessoal, a realização dessas_ eleições. 
São essenciais neste processo de transição e até 
neste processo de indefmição do quadro político 
brasileiro. Entretanto, autor de algumas_ emendas, 
tenho a obrigação de aqui defendê-las, porque, 
ao contrári.o_do que alguns Companheiros ~u
seram, o Senado e_ o Senhor, principalmente, não 
pode escusar-se, sob pecado de omissão, das 
suas atribuições, de tentar aperfeiçoar o instituto_ 
legal, de melhorar a sua aplicação, de fazê-lo 
constitucional e escoimar da le_i as injustiças conti
das no texto legal. 

Des.ejava,_ an~ de fazer a defes!i <;>bje_ti~_ e a 
própria das emendas que apresentei, desejava te
cer alguns comentários sobre opiniões que li e 

- ouvi eXpoStas_rtã: sessão paSsada e na sessão de 
hoje. 

- Inicialmente, Sr. Presidente, uma lei que obje
tiva disciplinar o pleito municipal não deve ser 
feita às vésperas de cada eleição._ Devemos ter 
um inStituto permanente, ulná lei definitiva que 
pOssa·regulamentar todas as eleições municipais 
que podem ocorrer no Brasil até o ano 3000 ou 
4QO_O. Nâ9 podemos, às véSperas de cada eleição, 
deixar toda a Nação sobressaltada nesta expec
tativa se vai ou_ não haver eleição, exatamente 
porque a lei que regu]amenta eleição não foi apre
ciada nem elaborada pelo Congresso Nacional, 
nem pela Câmara dos Deputados nem pelo Sena
do Federal. 

Numa democracia autêntica, verdadeira, defini
tiva, para aquele que é jovem h~e, que está na 
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escola, mas que no ano 2010 pretende ser candi- os Partidos polft.i.cos e os candidatos possam dis-
dato, a lei deve ser um instituto_ permanente, a cutir suas idéias, elas estão prestando à população 
fun de que ele possa sa_ber que daqui a vinte brasileira quase que _um serviço obrigatório, e 
anos, quando puder ser candidato, aquela_L~_L é muitas já o fazem durante todo o ano, com os 
que vai reger, vai disciplinar O seu relacionamento programas de debates politicas, fazendo_com que 
com o partido e com a sociedade.l'lão é possível, a população participe deSse processo. Não me 
às vésperas de cad.,_ eleição, estarmo? aqui, quase parece que essas _emissoras, que usam essa con-
em cima do pleito, discutindo que tipo de lei vai cessão pública e auferem lucros, no exercício do 
reger esse pleito municipal, estadual ou federal. seu direito de auferir lucros, devam ser indeni-

A existência de uma lei para cada pleito obriga zadas. Se forem indenizadas, o _Poder Legislativo 
a apresentação de emendas, como_ ~s que foram nao-pode fazer urna delegação a s"eu ciiterio, quer 
trazidas a este Plenário, ocasionando imperfei- dizer, o Poder Executivo poderá pagar quanto ele 
ções, como as que obrigaram o Relator, o ilustr~ bem entender, a quem quiser, ou mais a um ou 
Senci:dor José Fogaça, a apresentar um subs_ti~ menos a outro, porque é ele que estabelece o 
tutivo, na tentativa de aperfeiçoar o instituto legal, critério. É uma delegação legislativa que parece 
até para tomá-lo viável e aplicável na realização extremamente descriteriosa. 
das eleições municipais de novembro próximo. 

Pois bem, com a supressão desse arl 34, o 
Ouvi ã-qu1 tãffibém - e creio que são mais projeto seria melhorado e 0 Podet! .... egislativo fica .. 

afirmações políticaS do que homenagens à verda- ria imune de passar uma delegação legislativa 
de- ouvi_afirinati~as_de que O Presidente da tão sem critério, tão aberta, tão ampla, ao Poder 
República estaria envolvido no proCesso de retar- Executivo~ lmaginem ~~se 0 Poder Legisl_a![yo 
damento dessa eleição, quando nunca se ouviu delegasse, por exemplo, na execução de obras, 
isso de Sua Excelência. Pelo contrário, o que se que_ 0_ Executivo pagasse a seu critério, ao arrepio 
ouviu foi a afirmativa definitiva, tachativa, de Sua de qualquer legislação, numa delegação tão com-
Excelência de que deseja que o pleito municipal pleta, tão total. 
se realize. 

Aqueles que proclamaram, aqui, urna tentativa A retiiada desse artigo melhoraria o projeto, 
de retardamento do processo pelo Presidente da e peço aos Srs. SenadoreS 6 apoio para que pos-
República, na verdade, cometeram uma injustiça. sarnas melhorar o substitutivo do ilustre Senador 
Desde 1982, toaos-Sãbíarnos que em 1988 have- José Fogaça. 
ria eleições para prefeitos, porque está na ConSti- Outra emenda, referente aos parágrafoS e itens 
tuição e 0 ilustre Uder Jamil Haddad chegou a do art. 27, foi atendida pelo Sr. Relator, Por isso, 
ler aqui a emenda constitucional neste sentido. apresento a S. Ex' rrieus agradecimentos e sobre 
Quer dizer, desde 1982, o Congresso Nacional ele nem me vou referir. 
sabia, os prefeitos sabiam, os vereadores sabiam. Outra;-que Sei ir'"ilPOssível de- ser retiiada, é sobre 
Por que só agora, nesta corrida final, se exige o art. 79, que trata da concessão de facilidade 
tanta pressa, a ponto de se tentar impor aos sena- para o Partido que o nosso ilustre Uder está for-
dores a omissão de seu dever de aperfeiçOar esse mando-, -que dá a S. EX" todas as facilidades, nem 
instituto legal? precisa de convenção para lançar os seus cand.i-

Devemos, termiriã.da a Constituinte, partir para datas, enquanto dos outros se exige tudo. Antig"a-
a inauguração de textos legtslativos eleitorais defi~ mente n6s, do PMDB, chamávamos isso de ca-
nitivos, textos que vão reger definitivamente tõdas suísmo e hoje chamamos d~ abertura democrá-
as eleições municipais que houver daqui para a tica. Estabelece a emenda tratamento· diferente 
frente, para que não incorramos nos casuísmós a entidades jurídicas diferentes; tratamento dife-
bistes, até vergonhosos, como os que estão conti- rente ·a_ Partidos políticos: diferentes; tratamento 
dos neste projeto até no substitutivo. diferente_até para aquele Partido que já está cons-

Antigamente eram chamados de casuísmos, tituído~ que se formou há arios e que tem tradição 
agora são chamados de aberturas dernoc_râti~ªsc de luta. Dele se exige o cumprimento da lei; do 
São casuísmo-s que depreciam o poder do legisla- Partido que ainda vaf ser f6in1aà0, se facilita tudo, 
dor, depreciam a Câmara Legislativa. As regril:s porque não tem que cumprir o que os demais 
devem ser iguai_s para todos. Tóaa vez que se devem cumprir. Ou tiramos as exigênciaS dos 
realizam eleições, privilegiando-se ãigum partido outros Partidos também, ou não vamos premiar 
político, privilegiahdo-se -wgum-grupo, -cometem- -num casuismo que não soa bem para o espírito 
se erros, e o Senador Cid Sãbóia de Carvalho- democrático desta Casa- Um partido que vai ser 
há pouco referiu-se a eles com m-ms·propnedáâe fundadO sob uma_ legislação excepci9nal, casuís
de que n6s, na qualidade de jurista e jUriscori.sülto_. ti C fi, faYorà"vel. 
que é. - - --EntãO, são dJJi:ls as altet:Dci.tivas_que se_~fer_~ero 

As emendas que apresentei, Sr. PI-eSidentee tiéSta~éfneilda:_ouretiral'nOsó-ãtt. 7~.quécoflcede 
Srs. Senadores, objetivam, no meu entender, me- e_~s fav:ores a,o partido que _vai ser fundado, ou 
lhorar o projeto, tomá-lo mais fácil de ser aplicado. dispensamos todos os demais Partidos das ~-
Entre elas está a supressão do art. 34. De que gências que a lei pede deles e não pede do partido 
trata este artigo? Delega ao Poder Executivo, a que vai ser constitWdo, para que haja um trata-
seu critério- nunca vi na minha vida parlaffieritar menta igual. 
wna delegação tão sem critério- a indeniza_ção _ A ~i, ~tista._ Pode provocar uma série de 
às emissoras de rádio e de televisão que vão ceder aç~s_}udiciaiS pai- Parte de dilit6rios e partidOs 
seus tempos aos PartidoS políticos. - _que podem até arriscar a realização das eleições 

As emissoras são concessionárias de s_e!VI.ço- em alguns municípios. Deixa até aJustiça numa 
público, são conces_sionáriasde canais que per- situáção difícil, na hora em que o Juiz deverá de.d-
tencem ao povo brasileiro, à Nação brasilelia. di r entre õ trataiilento deSigtiãl que essa lei casuis-
Quando cedem de quatro em quatro anos, ou tica impõe a partidos que ·perante ela, deveriam-
ago~a todo ano, parte do seu tempo para que ser iguais. 
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Outra proposição refere-se ao problema do do
micüio eleitoral, que hão consta mais da legislação 
e que hoje é definido para um ano. Para ser eleito, 
o candidato não precisa ter domicilio eleitoral; 
predsa ter voto._O dórnidlio éleitorál foí intrOOu
zido na época do autoritarismo, com o objetivo 
de atingir um único candidato na ocasião. Esta 
disposição deveria desaparecer dã legislação elei
tora brasileira. O povo é queni decide se aquele 
cidadão deve ou não ser candidato, independen
temente do domicilio, de residir ou ·não naquela 
cidade. 

As grandes cidades brasileiras, principalmente 
as capitais., cresCeram e se tomaram métiópoles 
em tomo das quais existem quatro, cinco ou s~is 
municípios, onde a continuidade da área_ urbana 
as vezes indefine a posição: se um cidadão mora 
num município ou em outro. . · 

Deveríamos retirar da Constituição esse _artigo, 
determinado que a lei definirá o domicílio eleitoral, 
e reduzir esse prazo, já que a Constituição em 
elaboração diz que a lei deJiniiáb domicílio eleito
ral, colocando-o como de um mês e para entrar 
em vigor após a promulgação da futura Consti
tuição. Se a nova CoristituiçãO -não entrar em vi
gor, não for promulgada até à eleição - espero 
que tat não acon~eça_ -, _e~e _art:!gQ_~m_e_otraria 
em vigor. Seria_ Outra maneira: de se

0
_aperfeiçoar 

esse instituto_, __ 
Outra ertlenda e sobre ela falo até por obrigação 

profissional, na qualidade de radfali_sta, pois come
teu-se extrema injustiça contra uina categoria de 
profissionais brasileirOS, e ·o ineu ilustre líder che
ga a concordar comigo. Colo.c:.ou-se que o radia
lista deve quarenta e cinco dias antes_, a1x)n_dp_oar 
o seu trabalho_ coercitiVamente, Obrigatoriamente, 
para poder ser -Candidato._tum tratamentci_-d_eS_i
guai __ a um~ _s:las-?~ ~-tr_~ª_lhadQ_r~~- !>~~eiras 
como outra quaiquer. _ _ __ _ __ _ 

Disse-me um companheiro do PMDB não me-
xesse nessa questão -_e_nã_o. acredito no·que 
ouvi - porque era para pegar o Sílvio Santos. 
candidato do PFL em São Péiulo, um profiSSional 
de rádio e televisão. . 

Não admito. É impossível. Não_ acredito que, 
reunidos, os líderes dos demais partidos tivessem 
induíaó ilin artigo- iia -lei -para atingir um ún1co 
candid~o. imitando-_rnuito bem aquilo que se fez 
no passado nos regimeS auiõrítários que tanto 
abominamos e condenamos. 

O dono de uma estação de rádio e televisão, 
se for candidato, pode usar sua estação, do jeito 
que quiser1 para prol)lover sua canc:!ldat_u~~- Ele 
não é _obr_igado a deixar de ser concessionário 
de uro __ sef'li_ço público que o favorece e o coloca 
em si~ação tão vantajosa perante nós e os de-
inais candidatos. · - · -
_ O radiai~ta. ~mpregado dele, que ganha Sãlarlo 

mínimo, e a maioria desses radialistas, pelo inte
riQr d9 Brasil, ganham salário mínimo1 ~ oQrigado 
a deixi=Jl seu serviço e ficar sem urna maneira 
de manter a sua famllia durante quarenta e cinco 
dias. 
__ S~_houver wn progra.ma de debates- e sei 

que foi uina omissão -, aquele que é radialista 
nem pode participar,· pois fica sendO tratado de 
maneira vergonhosamente desigual pela lei que 
estamos tentandp aprovar para a próxima eleJção. 

O proprietário de uma gráfica, que tem o pode
rio enorme de imprimir papel, mais do que todos 
nós, por exerriplo, não é obrigado a vender sua 
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gráfica, vai concorrer de modo. desleal, produ~ 
Zindo muíto nia1S propaganda do que aqueles 
outros que não são_donos de grâfiéaS. A medícina 
- e aqui há muitós Srs. Senadores médiCos -
ajuda, muitas- vezes, no exercíciO ou até- na priM 
meira candidatura política, quando não em toda 
carreira política. porque esse tipo de atividade é 
quase um sacerdócio em defesa da v:ida humana, 
uma credencial perante à opinião pública. Nor
malmente, se se candidata a postos eletivos, o 
médico nem precisa deixar de ser médiCo durante 
o período eleitoral. No entanto, o radialista: tein 
de ser castigado. 

O advogado, cuja militância também o c_reden
cia perante suá Comunidade, seu bairro; o presi~ 
dente da associação comunitária não tem que 
deixar de ser presidente da associação comuni
tária, onde ele aufere, é claro, indiretamente, as 
vantagens de ser presidente. No entanto, o pobre 
do radialista, esse assalariado, na maioria das ve
zes, no momento em que tem uma ligeira ou 
possível vantagem no exercido da sua atividade 
profissional, tem de ser escorraçado da sua ativi
dade. 

Uma lei que preserva um artigo desses, da épo
ca da ditadura, não é uma lei perfeita. Deve. ser 
escoimado esse tipo de tratamento desigual a 
cidadãos brasileiros que pretendem ser candida· 
tos. A lei diz que todo aquele que pode votar 
pode também -ser votado. Por_ que dtscriminãr 
s6 o radialista_ com um tipo de condenação tão 
violento como esse art 33? -

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena. Fa
zendo soar as campainhas.) - Nobre Senador 
Gerson Camata, o tempo de V. Ex" já está esgo
tado. Peço conclua seu pronundamento. 

O SR. GERSON CAMATA - Vou atender 
a V. EX', mas queria fazer um apelo à Casa, princi,:, 
pa1mente no caso deste art 33. Não vamos per
mitir que pese sobre nós a responsabilidade de 
cometer uma tremenda injustiça contra uma cate
goria de profissionais que, por este Brasil inteiro, 
em todas as pequenas, e até nas grandes cidades 
brasileiras, prestou e presta grande contribufção 
ao avanço da notida, da informação e da diversão. 
Não vamos permitir que os profisslonais joina
listas, meus companheiros de trabalho, que tantos 
serviços prestaram à unidade lingüística, à unida
de fisica e territorial deste_ País, sejam puniaos 
por uma legislação que vamos faz~r e que vai 
reger este pleito. 

Formulo apelo para que, passada esta legisla
ção, terminada a Constituinte, nos debrucemos 
todos nós, Congressistas, prontamente, sobre o 
assunto, a fim -de elaborarmos uma lei definitiva 
que irá reger todas as eleições municipais, todas 
as eleiçõ.es para governador até in saecula sae
cu1orum, na História do Brasil afora. Não pode
mos deixar a sociedade brasileira, em todas vés
peras de eleições, nesse tremendo suspense, à 
guarda, se vai haver ou não eleição, porque, de
pois de um ano de tramitação, quando sabíamos, 
d~sde 1982, que em 1988 haveria eleições, nos 
descuidamos e nos omitimos na elaboração des
se texto legaL 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente e Srs. 
Senadores. (Muito bem! Palmas.) 

O Sr. Raimundo Ura- Sr. Prestdente, peço 
a palavra pela ordem. 
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O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -
Tem a palavra pela ordem, o nobre Senador Rai
mundo Lira. 

O SR. RAIMONDO LIRA (PMDB - PB) -
Si-. Presidente, solicito a V. EX a retificaçâó dO 
meu voto na votação anterior. O m~u voto é "não", 
e saiu "sim", porque, naquele momento, entencü 
que era uma simples verificação de quorum. 

:·o SR. .P~IDENTE (Humberto Lucena)-
V. f:xf será atendido. 

Concedo a palavra ao nobre Senador João Me-
nezes, para discutir o projeto. 

O SR- JOÃO MENEzEs (PFL- PA Sem 
revisão do orador.) - Sr. Presidente, Srs. Seria
dores: 

Já dei aqui minha opinião. Este projeto até po
dia ser _enviado, como velo da Câmara dos Depu
tados, para o Senhor Presidente da República, 
e .Sua Excelência lá colocaria os vetos necessá
rios, no· sentido ·de se aprovar, definitivamente, 
esta propoSição_que quer regular as eleições de 
novembro. - - - - · 

Esta lei ·que veio da Câmara está, realmente, 
cheia de defeitos. O eminente Relator, Senador 
José Fogaça, já _procurou, no seu_ estudo, con
sertar e remendar no que pôde. 

Também precisamõS ter em vista que este pro
blema da rea1ização das eleições é um assunto 
quase ·que definitivamente resolvido na Consti
tuinte. 

Aqui, estamos apenas estabelecendo normas, 
porque, se não as votarmos, ficarão as normas 
já existen_t~s ·ou as que o Ti'ibunal determincir, 
de acordo com a aprovação da Assembléia Nac1'o~ 
nal Constituinte. - .. 

Sr. Presidente, o Senado deve votar imediata
mente este projeto de lei, ou com emendas, para 
voltar à Câmara, ou sem emendas, para ir ao 
SenhOr Presidente da República, mas que s._eja 
tirado do peso do Senado, porque a impressão 
qu~ se tem, pelos noticiários, é que o Senado 
está procu-rando emperrar o andamento deste 
projeto de lei. E não é verdade. 

V1mos aqui que todas as Uderanças estão inte
ressadas na aprovação deste projeto de lei. 

São Sõ_ estacs;··sr. PresidE:mte, as obserVaÇões 
que tenho a fazer, neste momento, porque tudo 
o mais já foi dito, exaustivamente, pelo Relator, 
na ocasião em que apresentou o seu parecer: 
(Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -
Concedo a pa1avra ao nobre Senador Aureo Mello, 
parei disi::utir- o projeto. -

O SR. AUREO MELLO (PMDB - AM. Para 
discutir. Sem revisão do orador.) - Eminente 
Sr. Presidente, nobres Senadores: 

TiVe oportunidade de apresentar número supe
rior- a qUinZe emendas a essa proposição, que 
já vinha, ab ovo, propondo-se a estipular as elei
ções municipais para o ano de 1988 .. 

Sr. Presidente, as emendas iniciais que apre
sentei foram de caráter redacional. Nelas constava 
"1 ~ de janeiro de 1988". Modifiquei para "janeiro 
de 89", na minha Emenda n~ 1. no art. l9 do 
projeto de lei da Câmara. Ess_e art. 1 ~ diz que 
as eleições para prefeitos, vice-prefeitos e verea
dores serão realizadas simuttaneamente em todo 
o Pais no dia 15 de novembro de 198& 
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--Se meu ponto de vista, Sr. Pr~idente, é_ aquele 
que já tive ensejo de expender, através das reu
niões da Constituinte e das reuniões des~ nossa 
augusta Casa, nada mais lógico que desejasse 
alterar para um ano após, dentro do espírito pro-
Posição que·apresentei. · 

Volto a insistir, aproveitando esta oportunldade, 
embora sab_endo, c.on.s;ta~~ndo~ desagrada
velmente, Sr, Presidente e Srs. Senadores, que 
as falas que proftro aqui não alteram em nada 
os conceitos ou as decisões apriorísticas já deter
minadas pelos Srs. Legisladores. 

QUisera e-u; Sr. Presfdente, que os argümentos 
eJCPendidos, as inãnife.Stações claraS, di;;iffian~
nas, como a"qilelas que ouvlmos ainda há pouco 
-dO emm.eõ.te- Senador Gerson_ Carnata, fossem 
suficientemente pesadas para fazer oscilar o prato 
da balança da decisão da consciência de qualquer 
um que venha a julgar matéria desta ordem. No 
entanto, Sr. Presidente, Srs. Senadores, salvo juízo 
dos doutos, salvo melhor juízo, estou __ eu conven
cido de_ que há uma form~ção apriorística, um 
conceito de prejulgamento que_se_manifes.ta atra
vés de pequenos detalhes, de manifestações, às 
vezes quase do subconsciente ·dos Srs. L~gisla
dore'S~ 

Sr. Presidente,- como seria belo, quão nobre 
seria se este_Senado relembras.s.e~o Senado roma
nCi,--erri que MarCo Túiio Cícero à força de argu
mentação, trazia no quousque 1 andem abutere, 
CatiUna, patientia nosb'a arg 1mentos suficien
tes para dobrar, para alterar o jesaguadouro, o 
rio _das idéias, a origem de on le promanam os 
pronunciamentos espirituais d queles que real
mente, pela sua austeridade, ~ ~la alvura imacu
lada das suas togas, têm que SI r quase represen
tantes angelicais, e aqui votare n através de uma 
espiritualização, que está mui1 l diversa daquela 
que pertence às_ coisas mãte:ri. is e aos objetivos 
puramente políticos. .._~ 

Sr. Presidente, quis_era que o deus da poesia, 
que vive_ pervagando entre as nuvens e no azul 
cerúleo __ dos imensos espaços, fosse, realmente, 
uma irradiação_ presente que atingiss_e.a_ne:vrose 
de cada um, em que cada manifestante desta 
Casa fosse, ao mesmo tempo, um "cenista" do 
ideal, para que a base do _argumento positivo, 
a base da decisão, a base da_ colheita e da alimen
tação, nos argumentos que aqui fossem manifes
tados à decisão~ viesse como um fruto que nas
cesse de um caule que haurisse a seiva da terra 
e_ frondejasse e se tomasse colorido e_ finalmente 
pudesse ser colhido, expressando o _sentlmento, 
a verdade e a decisã.o adequada de cada um dos 
Srs. Legisladores. 

Sr. Presidente, acredito que isso ocorra, mas 
acredito, também, que, infelizmente, como um 
~amentável sinal dos tempos, as decisões aprio~~ 
ticas, qs casos julgados, o_s pontos de vista já 
eXpendidos anteriormente sãO proferidOs e con~ 
substanciados em votos que realmente não cor~ 
respondem. 

Sr. Presidente, a. Emeilda n~ 1, portanto, altera 
redacionalmente a Proposição n9 26 de 1988, 
oriunda da _Çâmã.ra dos Deputados._ O mesmo 
acontece com a Erru~nda n~ 9, da Ininfla ·IaVTa, 
etambémcomaEmendan9 15,allim da Emenda 
n~ 19, que se refere ao art. 13 do Projeto de Lei 
da Câmara. -

Aqui Se propõe que a substitUição de julho por 
jUnho de 1989 se justifica na c:illataÇãO do. prazo 
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de fiiiaç_ão e _a_ necessidade das eleições virem 
a ser no ano vindouro. Há uma pequena diferença 
dessas emendas redacionais que apresentei. Mas 
é na Emenda n~ 2~ que se começam a-definir 
proposições mais radicais Ou diferenciaçõ_es mais 
amplas, como é o caso deste texto em que s_e 
pede a substituição, no caput do art. 18, do ProM 
jeto de Lei da Câmara no 26/88, da palavra "dissoM 
Iução" por "interpelação", passando o § ]9 a ter 
a seguinte redação; 

"Respondida a interpelação, no caso de 
insatisfatória a resposta; será paSsível de disM 
solução, nos termos do art. 71, da Lei n_? 
5.682, de 2I de julho de 1971." ---

E que art. 18 é este, Sr. Presidente? O art. 18 
a que me estou referindo é um artigo draconiano, 
ditatorial, despótico, violento, um artigo que dá 
ao órgão partidário superior de cada partido o 
direito de dissolver o órgão partidário municipal, 
que, em suas convenções para a escolha de can
didatos ou para deliberação sobre coligação, se 
opuser, ousar se opor às diretriles legitimamente. 

Reza o artigo: 

"Estabelecidas pelos órgãos superiores do 
partido, que será passível de dissolução, nos 
termos do art. 71 da Lei n9 5.682, aplicada 
mediante deliberação por maioria dos Mem
bros da Comissão Executiva Regional, ou Co
missão Regional Provisória." 

Sem atentar seque-r para a Assembléia -Geral. 
Sr. Presidente, a minha- emenda atenua essa 

ferocídade, esse aspecto vulpino com que se pre-
tende agarrar a estraçalhar um pobre diretório 
de um distante municípiO que teve e ousadia de 
discordar dos todo-poderosos júpiteres -tonantes 
e emitira os seus próprios pontos de vista. 

A minha emenda diz, Sr. PreSidente, que, ao 
invés de dissolvermos, devemOs interpelar, con
sultar, pedir uma explicação. A medida, nos ter
mos em que se ap~esenta no projeto, é imperativa 
em demasia. É medida de prudência, então, subs
tituirrrios- a- palavra "dissolução" pela palavra "in
terpelação". E se após essa interpelaçao a respos
ta não for satisfatória - e -peçO a:o Sr. SenadOr 
Cid S"abóia de <:ãJValho atente bem, S. Ex' que 
é o Relator das emendas, atente bem para esta 
observação - somente, então, poderá ocorrer 
a hipótese da dissolução, que será, sem dúvida, 
uma medida heróica, uma medida final, de última 
instância, visando a atingir aquele diretório que 
porventura estiver não concorde com a decisão 
do seu órgão partidário superior. 

Esta --e uina inedida realmente muito impor
tante. É s_uasória, atenua, ITiãs, a6 mesmo tempo, 
erige uma figura- Solar e deifica que se chama 
democracia. Então, varTioS-ser -democratas fazen
do justiça a começar de casa, a começar elos 
nossos órgãos partidários, a principiar pelas agre
miações a que pertencemos. 

Ainda, Sr. Presidente, no art. 25, õriC:Ie se lê 
"e o dia seguinte ao da eleição", leia-se "30 dias 
após a eleição". Reflfo-me, -sr; PfeSTdente, ao fun
cionário públicO que, na forma de toda a legisla
ção eleitoral, tem o direito de, após um número 
certo de mes_es, antes da eleição, deixar de fre
qüentar a repartição- e assinar o ponto, porque 
ele é um postulante, um candidato, um lutador. 
No entanto, a legislação-vem cometendo essa 
inj_ustiça. No dia em _que termina a eleição, no 
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-dia em que se encerra C? pleito, o fwtdonárió tem 
que voltar correndo para reassumir o seu cargo, 
não tendo oportunidade de fiScalizar as apura
ções, que é onde se proc~dem_ ap_!i jabaculês, 
onde. se esbulham, às vezes, os direitos de cada 
candidato, onde se passam para trás cidadãos 
que foram eleitOs e, através d~ alquimia eleitoral, 
às vezes coligada e acwnpliciada coin determi
nados "magistrados", faz com que os resultados 
das eleições se convertam em verdadeiras ma
gias: governadores que não foram eleitos se c.on
vertam em governadores; deputados que não fo
ram deputados se transformem em deputados 
e, c_omo se diz lá no Amazonas, os infelizes que 
não estiveram atentos para a apuração vão Singrar 
os ínvios caminhos do balatal onde ficam os der
rotados. 

O SR. PRESIDEN1E (Humberto Lucena. Fa
zendo soar a campainha.)- Nobre Senador Au
reo Mello, o. tempo de V. Ex" está esgotado. 

- Ó SR. -AUREO MELLO - Sr. Presidente, 
agradeceria a V. Ex!', pedindo-lhe um pOucO de 
tolerância_ para alguns tópícos, porque sei que 
o --nobre Relator cearense, _essa figura extraordi
nária de Cid Sabóia de Carvalho, é a repetição 
aqui dos princípios espirituais dãquele amigo que 
tive em Fortaleza, a quem admirei e a quem abra
cei tantas vezes-Jáder de Ca!Valho, poeta, figura 
imarcesdVel, herói, vexHário, batalhador e comba
tente. Eu, q_y~_ soU realmente um ancião, porque 
conheço todos os pais desses garotos que estão 
aqui hoje em dia - o Senãdor Itamar Franco 
não--estava assistindo nada, mas entrou protes
tando, ele disse que protesta. 

O SR. ITAMAR FRANCO -Protestei contra 
o "ancião". 

O SR. AUREO MELLO - Muito obrigado, 
mas realmente o título mais honroso que um ho
mem pode desejar é o título de ancião. Não quer 
dizer que ele seja trôpego, que ele seja claudica
mente, mas significa que ele tem maturidade inte
lectual. 

sr. Presidente, esta é uma das minhas emen
das, e concluo, pedindo vênia para enfatizar essa 
discriminação inqualificável contra os radialistas. 
Os radiàlistas são profissionais; os hofnens de 
televisão e de rádio estão exercendo as suas ativi
dades. No entanto, são cerceados, porque há uma 
discriminação, porque a manifestação audio vi
sual é wna manifestação mais penetrante do que 
as outraS ãtiVidades. 

Sr. Presidente, então, teríamos que suprimir os 
médicos dos consultórlos, porque é na barriga 
do opera:âo que o inédico tem, às vezes, a sua 
propaganda eleitoral; os advogados não poderiam 
advogar mais, nem os engenheiros poderiam rea
lizar grandes obras e realizar as suas pontes ex
traordinárias, porque aquilo é motivo de admi
ração ... 

O SR. PRESIDENTE (Hwnberto Lucena) -
Peço a V. Ex• conclua o seu pronunciamento. 

O SR. ACIREO MEU.O- Concluo, Sr. Presi
dente, agradecendo a V. Ex- a bondade, e essa 
bondade paraibana, que é caracteristica dos for
tes, porque a Paraíba é a terra, juntamente com 
o Ceará e óiliós Estados do Nordeste, dos super
homens brasileiros, porque aqueles que sobrevi-
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veram sd:o reaJmente muito fortes, pois os demais 
já mOrreram dadas às condições sáfaras e adver
saS-daquele âeserto. 

Agradeço a V. Ex' sr. Presidente. 
Assim, em linhas gerais, num bosquejo impres

sionista, como se jogasse uma pincelada para 
transformar este quadro numa apresentação in
tuitiva, que fosse compreendida por aquele pode
roso cearense, que é o Relator das emendas, que
ro que S. EX'1 apreciando as proposições que apre
sentei, dê o seu parecer com a balança da justiça 
de que vos fala Von Ihering, de um lado, e a 
força da espada decisória, do outro, porque de 
Direito e. de Justiça. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito 
bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Hwnberto Lucena) -
Cciiltinua em discussão a matéria. (Pausa.) 

Não havendo mais quem peça a palavra, encer
ro a discussão. 

A matéria vai à CoinisSâo :·_ae: COnstituição e 
Justiça, para exame_ do projeto, o substitutivo e 
as emendas, e volta aos Relatores, para exame 
das emendas. 

Nos _termos regimentais, os Relatores dispõem 
dÕ prazo nãO excedente a duas horas para o estu
do da proposição e elaboração dos respectivos 
pareceres. 

Consulto os Senadores Qd Sabóia de CarVãlhO 
e José Fogaça; de acordo com o Regimento, se 
desejam dispor do prazo mencionado. 

O Sr. Cid Sabóla de Carvalho- Sr. Presi
dente, pretendo dar o meu parecer _imediatamen
te. 

O SR. PRESIDENTE (Hwnberto Lucena) -
Pois não. ' 

O Sr. José Fogaça- Sr. Presidente, o pare-
cer já está pronto e pretendo apresentá-lo à Casa 
imediatamente. 

O SR. PRESIDENTE (Hwnberto Lucena) -
Nestas condições, solicito ao Senador Cid-Sabóia 
de Caryalho o parecer da COmissãõ-de Consti~ 
t.uição e Justiça. 

O Sr. Itamar Franco- Sr. Presidente, peço 
a palavra pela ordem. 

O SR. PREsiDENTE (Hwnberto Lucena) - -
·conCedo a palavra ao ·nobre Senador. 

O SR. ITAMAR FRANCO (MG. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.)_- Sr. Presidente, antes 
que o Senador Cid Sabóia de Carvalho chegue 
à tribuna, formulo wn apelo ao nobre üder Fer
nando Henrique Cardoso _e ao Senador José Fo
gaça. 

Ao encaminhar esta matéria, fiz um apelo -· 
estava ausente o nobre. Líder- para que o_Sena
do da República, com a concordância do Relator 
e do nobre Uder Fernando Henrique_ Cárdoso e 
dos outros Uderes, retirasse esse substitutivo, re
jeitasse todas as emendas e permitisse que o pro
jeto fosse enviado, imediatamente, à sanção presi
dencial, para poder dar velocidade à sua tramita
çáo. Se esse projeto -lembro ao nobre Relator, 
ao _nobre Uder e ao nobre Senador Qd Sabóia 
de Carvalho - voltar à Câmara dos Deputados, 
dificilmente será aprovado. O"jxóprio Relator lem
brou aqui - e S. E.iç' poderá corrigir-me, se for 
o caso, e quero dizer, de pronto, ao nobre Relator 
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que não apresentei nenhuma emenda, não part:i
cipelâe nenhuma discussão-elas Uderança·s
o próprio Relator lembrou um detalhe importail· 
tissimo; este projeto foi debatido na Câmara dos 
Deputados durante um ano, praticamente um 
ano. Se agora o enviarmos à Cãrnãra'dOs Deputa
dos, neste mvmento vai ser muito diffcil aquela 
Casa aprová-lo. -

É o apelo que formulo ao nobre Líder Fernando 
Henrique Cardoso, ao nobre Relator, ao Senador 
Gd Sabóia de CalValho, no sentido de Que pOssa
mos dar velocidade à sua tramitação. Qual Veloci
dade? Rejeitando - opinião pesSOal, Sr. Presi
dente - o substitutivo e as emendas ao projeto 
apresentadas, para que possa subir à sanção- j:>re-
sídendal. - - · -

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -
V. Ex' pediu a palavra pela ofdem, mas não" levan
tou nenhuma questão. Então, concedo a palavra 
ao Nobre Senador Cid Sab6ia de taiVaJho, para 
proferir seu parecer. · 

O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO 
(PMDB- CE. Para proferir pareCer. Sem revisão 
do orador.)- Sr. Presidente, Srs._Sénadores, fo· 
ram oferecidas várias emendas ao Projeto de Lei 
da Câmara n~ 26, de 1988, que estabelece normas 
para a realização das eleições_ municipais _de 15 
de novembro de 1988, oferecendo providências 
adequadas à matéria. 

Emenda no 1, do Senador Aureo Mello. Propo
nho que se adie por um ano as eleições previstas 
para o dia 15 de novembro de 1988. 

É flagrante, Sr. Presidente, a inconstitucfona
lidade desta propositura, haja vista que as eleições 
estão marcadas exatamente para esse perfodo, 
e somente a Constituinte é que seria o palco ne
cessário para o exame dessa propositura. 

Emenda n~ 2, do Senador Jorge Bomhausen. 
Apresenta uma nova redação para o art. 29 Esta 
emenda, realmente, apresenta meJhor_redação, 
e o_ nosso parecer é por seu acolhimento. 

Emenda n9 3, do SeriádOr HumbEúto LUcena, 
4 -A do Senador Alfredo Carripos. 

Propõeo supressão do parágrafo único do art. 
39, que diz o seguinte: - · · - ·· 

"Nos municípios com mais de 200 mil elei
tores, se nenhum dos canditados alcançar 
a maioria absoluta dos votos não cmputados. 
os em branco e os nulos, renovar-se-á a elei
ção no dia 15 de dezembro de 1988, concor
rendo os dois mais votados do primeiro tur
no, considerando-se eleito o que alcançar 
a maioria dos votos." 

O parecer é pelo acolhimento, em faée das 
seguintes razões: não comungamos com a idéia 
de inconStitucionafidade, porque, na verdade, a 
matéria não é prevista na Constituição ein vigoE-

Não há, portanto, inconstitucion-alidade; há o 
assunto não regulamentado constitucionalmente, 
não mencioriãndo. Advirto que esta lei, cujo pi"o-
jeto aqui se encontra, é uma lei especial. A lei 
especial significa que se explicita uma rf!gra já 
existente. Se a regra não é preexistente à- futura 
lei, não há o que se especializar nela. Daí por 
que_entendo que, não sendo constitucionalmente 
existente -o método dd!> _dois turrios, não cabe 
a lei especial especificar de como cumprir os dois 
turnos. 

Por isto, o parecer é pelo deferimento. 
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Emenda n9 4, do Senador Guilherme Palmeira. 
Está-prejudicada, tendo em vista o parecer às 

Effieridas n9s 3 e 4-A. 
-Erhenâa n9 s; dos Seilãdor Aureo Mello. 
EStá pr-eJUdicada, erl'l: _ra:z:ãC? -d_o ~r~cer à Emen

da~ -1. 
Einendã r19 5-A do Senador Alfredo Campos. 
Tem parecer pela aprovação, tendo em vista 

que a emenda aprimora o texto do art. 19 A emen
da que toma mais concisa a req~ç;?lo_ do art, }9, 
se-acolhida, dá uma redação mais a~equada. A 
emehda co:nsíste no segUinte: 

"Suprima-se o-art. 5", do Projeto de Lei 
da Câmara n9 26, _de 1988, e dê-se ao art. 

. J9 a seguinte redação: 
Art. }9 Aplica-se às eleições_ municipais 

a se realizarem, simultaneamente, em todo 
o Pais, no dia 15 de novembro de 1988, a 
legislação eleitoral vigente, ressalvadas as reR 

- -gras especiais estabelecidas nesta Lei." 

O parecer é exatamente pelo acolhimento. 

Emendã n9 6, do Senador Ney Maranhão. 
_ Propõe que se _defira registro definitivo aos parti

dos com registro provisório que elegeram para 
o _Senado Federãl ou para a Câmara dos Depu
tados um ou rnais representantes. 

A emenda é tecnicamente injurídica, já que o 
dispositivo propostO não se _enquadra no escopo 
do Projeto de ~i. sol:> exame. 

o-parecer é pela sua prejudicialídade. 
Emenda n? 7, do Senador Humberto Lucena. 
O _seu-art. 7~ e seus parágrafos alargam o núme-

ro de partidos políticos existentes no País, visando 
a solicioriar o problema de alguns políticos qble; 
neste momento, querem organizar novos grêR 
mias. 

A supressão é proposta. Sobre isto temos uma 
opinião, que desejo chamar a atenÇãO do Plenário 
-um é problema sobre o qual já falei hoje aqui: 
a criação de novos partidos. 

Não há incpnsti4Jcio~alidade .na_ propositura 
que vem da Câmara Federal. Há, no entanto, uma 
contradição com o momento na<;:ional: é o mes-
mo critério da eleição indireta, a eXistência de 
P~rlamentares de 5 Estados, que permitirá a cria
ção de novo grêmio político. Esse sistema leva 
o parlamentar a substituir o eleitor no procedi
mento do fazimento partidário, na produção de 
um novO partido. 

Não há inconstitucionalidade, não há nada na 
Constituição coritra: esSe critério indketO. Etica
méi1te nos parece contraditório, os que lutam por 
eleições diretas, __ entre os quals se encontra este 
Relator. 

Deixo de opinar, tecnicamente, por considerar 
que se trata de uma questão meramente política. 

O parecer, portanto, sob o ponto de vista técni
co, ê'YiO.Senfido de que não há inconstitudo
nalidade no dispositivo da Câmara, mas há uma 

. contradição política e, por isso mesmo, há uma 
questão política a ser resolvida pelo Plenário. 

Emenda n~ 8, do senadOr Gerson Cãmata. 
É a mesma situação da Emenda n97. Portanto, 

fica na mesma:· posição dessa emenda. 
Pela aprovação. 
Emenda nç 9, do Senador Áureo Mello. 
Propõe a realização das eleições em 1989, ao 

invés de 1988, o que redund8ria em mandatos 
_ prorrogados ou em mandatos--tampão - e isto 

não nos parece recomendável nesta hora. Além 
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do aspecto legal, o que nos co!:J1pete neste mo
mento, haveria também um aspecto político ne
gativo. 

Quanto à constitucionalidade, evidentemente, 
está ferido seu princípio, haja vista que a eleição 
a ser realizada em 1988 está dentro do prazo 
previSto nas regras· no moinento em vigor no Bra
sil. 

O parecer é contrário. · 
E:t!'fenda_ n? 9-A do S~n_ador Alfredo Campos. 
A emenda só admite o pedido de registro feito 

pela maioria dos membros das Comissões Execu
tivas municipais ou Comissões Díretoias Muni
cipais Provfsórias, nú casO de om1ssão dos Presi
dentes- ou repi"esentailteS-Jegais dos Partidos-coli
gados, o que é uma restrição à_ amplitude demo
crática. 

O texto do Projeto assegura meJhor a manifes--
tação das baS_es. 

Por iSSo;-somos ·pelã rejeição. 
Emenda rj0 10, do senador JOão Menezes. -
Propõe afastar da Convenção Municipal os 

membros do Diret6rio _Regional. 
A presença deles realmente não _se. justifica, 

já que está em jogo a política municipal específica. 
Somos, portantO, pela aprovação. 
Eme-nda n9 11 ,_ do Senador Humberto Lucena 
Propõe que as Convenções Partidárias qUe deli-

berarão sobre coligações e escolhas de candiR 
datas somente. ocorram a partir de, 15 de agosto 
de 1988. 

O prazo ficaria demasiadamente exíguo, e, cãso 
a nova Constituição ainda não tenha sido promu~
gada, -ísSo nãO oC_ã_!iionará rriaiofes modificações: 
a matéroia é de lei ordinária. 

Somos p~la rejeição. 

Emenda n_9 1_2, do Senador José Agripino. 
É salutar, porque substitui expressão indireta 

pela própria data que se quer adotar. É a segUinte: 
Ao art. 11 in fine em vez de 

"do nonagésimo dia anterior à data das 
-eleições" 

escreva R se: 

·"do dia 17 de agosto de 1988." 

É uma emenda muitó pragmática, cujo aprovei-
tamento recomendamos tecnicamente. 

Somos pela aprovação. 
Emenda n~ 13, do S-el1ãdor Leite Chaves. 
Propõe a participação, naS Convenções_ MuniciR 

pais, dos membros dos Diretórios Zonais: 
Ora, a participação dos delegados_de Diretórios 

Zonais já garante -plenamente a voz desses Dire_tó
rios na Conven~âo, ilã_o havendo nece_ssidade da 
presença de todos os membros. 

Assim, somos pela rejeição. 
Emenda nç 14, do Senador Mauro Benevides. 
O rriêSniO-parecéi" ofereCido à E'merida n~ 13. 
Emenda n~ 14·A, do Senador Alfredo C8ffipos. 
Propõe o inicio das .Convençõ_es_Municipals paw 

ra 16 de julho de 1988, porque o autor, em outra 
emenâa, propõe o alargamento do prazo de filia
ção partidária de 1 O para 13 de julho de 1988. 

A filiação partidária não seria beneficiada com 
o acréscimo de mais três dias. 

Po.cJsSo, somos pela rejeição. 
Emenda n~ 15, do Senador Aureo Mello. 
A proposta desta Emenda compatibiliza outra 

do autor, no sentido de lançar as eleições muniR 
cipais para 1989. -
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Somos contrário, pela raZão, já manifestada, 
da inconveniência do mandato-tampão. 

Emenda n<> 16, do Senador. Jorge Bomh?tusen. 
Propõe o elastecimento_do prazo _do _art. 12 

do Projeto para 12 de julho de ISJ~: a fun de 
abranger novos_my_nicípios, o que reputamos jus-
to. 

Portanto, somos_ pela aprovação. 
Emenda n~' 17, do Senador Edison Lobão. 
Propõe que se expresse a participação dos fl.lia-

dos de cada Partido, no Município, na Convenção 
MunicipaL 

Ora, o texto que se preteride emendar não proí
be isso, apenas expressa quem dirigirá a Con
venção. 

Assim, somos pela rejeiçãà. ___ . _ _ 
Emenda n" 18, do Senador EdisOn'Lobão. 
Pretende que os filiados até 15 ·de junho de 

1988 componhinn também a Convenção Muni
cipal nos Municípios sem Diretórlo coristituído. 

Como está pfevlsta no PrOjeto, a Converição 
é suficientemente representativa O que a Emen
da pretende é uma forma 9e democracia direta, 
que, conforme o nómero de filiados, pode tomar
se inviável. 

Somos, portanto, pela rejeição. 
Emenda n" 18-A, do Senador Mêlrcond.es Ga

delha. 
Interpreta que o Projeto fixa prazo para a criaçãO 

de municípios, o que representa, nO entan~,_ um 
equívoco. - -

O que o Projeto fixa é uma ·data liinite, até 
a qual qualquer município novo cfiã.do ainda po
derá participar das eleições municipais de 1988. 

Pela rejeição. . _ .. 
Emehda n" 19, do Senador AÚreO Mello. 
Compatibiliza o texto COm a·outrã pi-oposta dO 

autor, de eleições municipais soníente em 1989, 
o que, conforme manifestamos eni. outras opoltu
nidades, consagraria o mandato-tampão, que nos 
parece indevido e inadequado neste momento. 

Somos, portanto, pel~ ~J~Içªo. 
Emenda no:> 19~A. do Senador Alfredo Campos. 
Visa a compabbilizar o prazo-c·ontido no art 

13 do Projeto com outro proposto pelo autor em 
outra emenda. 

O prazo de filiação acrescido em três dias em 
nada viria melhorar a situação dos que pretendem 
:filiar-se, eis que poderão fa:ê-lo, da mesma forma, 
até 10 de julho de 1988, como está" nó --Projeto. 

Pela rejeição. _ _ ~ 
Emenda n9 20, do Senador Jamil Had.dad. 
Propõe a supressão do S 39 do art. 14. 
Sugerimos a aprovação, em face do pãreCer 

proferido para a Emenda n9 20-A' - - · 

Emenda no:> 2_0-A. do senadár Alfredo CampOs. 
Propõe nova redação para o art. 14, tomando-o 

mais condso, e reduz o número de candidatos 
a serem registrados pelos partidos políticos e coli~ 
gações. 

Sugerimos a aprovação. 
Emenda n9 21, do Senador Aureo Mello. 
Propõe que o prazo previsto no art 15 para 

a Justiça Eleitoral declarar o número de verea~ 
dores para _cada município seja alterado de "10 
de julho de !988" para "10 de julho de !989". 

Trata-se de norrna para realização das eleições 
municipais de 15 de novembro de 1988. 

Pela rejeição. 

DIÁRIO riO ê(JNGRESSó NÀCIONAL (Seção 11) 

Emenda no 22, do Senador Aureo Mello. 
-=-propõe .que s~_ substitUa, no parágrafo_ único 
do art. 15, a expressão "até 10 de julho de_l$88" 
- nà Verdade; "15_de ju~ho de 198~" ..:__-pefa 
fr~se: "até a Ol-a is_ recente aferição populacional 
obtida pela FUrldação Instituto Brasileiro de Geo
grafia e Estatística- JBGE". 
_ .Não procede a sugestão. AJustiça Eleitoral tem 
p_~azo até o dia 10 de ju1ho c;te _1988 para declarar 
o número de vereadores para cada município e 
deverá basear-se em dados fornecidos pelo IBGE, 
"átualizados em 15 de junho de 1988". -

Portanto, pela rejeiçáo. 
. Emendas n9" 23 e 24, dós Senadorés EdiSon 

Lobão e Alfredo Campos, respectivamente. 
__ "Propõem a supressão do art. n1 18, §§ J~> e 
-2~. acoimados de consagrar o autoritarismo. 

, .Pela aprovação. 
Emenda n" 24, do Senador Aureo Mello. 

_ Propõe alteração. no caput e no § 19 do art. 
18. 
· Rejeitad~ em face do acoihiiTiento das .Emen

dás n"s 23 e ?4 --A, aprOVadas pelo Relator, 
que suprimem o art. 18 e seus parágrafos. 
- Emenda n9 25, do Senador Lourlval Baptista~ 
-Propõe que se substitUa a palavra "determi-

nará", no art. 21, pela locução verbal "poderá 
determinar", com o objetivo de atribuir ao T ribu
nal Superior Eleitofal a faculdade e não a obrigato
riedade da adoção _das medidas propostas. 

Pela rejeiÇão. -
Emenda n" 26, do Senador Humberto Lucena. 

- Propõe a supressllo do art. 21. 
Pela rejeição. 
Emenâa nç 27, do Sehãdor Aureo Mello. 

- Propõe que se substitua, no caput do art. 25, 
a expressão "e o dia seguinte ao da eleição" pela 
Siguinte: "e 30 dias após o dia da eleição". Dilata, 
8s.Siri1, o prazO para o sei_Vipqr público que se 
cãndidatár a cargo eletivo retomar ao trabalho, 
do qual pode afastar~se desde o dia do registro 
de -$.U_a candidatwa _perante _a Justiça Eleitoral. _ 

Parece-nóS suficiente o prazo previsto no Pro-
~ jeto. -

Somos, portanto, pela rejeição. 

Emenâãs n9" 28 e 28~A, dos Senadores Hum
beta Lue.ena e Áureo Mello, respectivamente. 

Alteram o prazo previsto para a realizaç.ão __ de 
prévias eleitorais. -

Rejeitadas, por considerarmos o prazo previsto 
no_F:'rojeto de Lei n9 26/88, de maior razoabilidade. 

Emendas n<?S 29 e 30;-dos Sénad6res João Me
n~ts e Jutahy Magalhães, respectivamente. 
_Suprimem expressões do art. 27. O art. 2i é 

exatamente sobre propaganda eleitoral. 
_Pela rejeição. _ 
Emenda n9 31, do Senador Jamil Haddad. 

-Restringe o período previsto no § 1 <:> do art. 
27- à data de pubUcação-da lei. 

Pela aprovação, po-r constitucional e jurídica. 
Emenda n9 32, do Senadof Jamil Haddad. 
Acrescenta item ao § 29 âo ait. 27. 
Somos pela rejeição, por entendermos _que a 

hipótese suscitada se encontra compreendida nos 
itens I e II, e.x:atamente do mesmo artigo. 

Emendas n~ 33 e 34, do Senador Leopoldo 
Peres; 36, do Senador Jutahy Magalhães, e 37-B, 
do Senador Alfredo Campos. 

Têm comOObjetivo restringir a previsão contida 
noart. 27. 
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Pela rejeição. Há inconstitucionalidade nas pro
posftuias e não atendem a critérios jurídicos. 

EmendaS ri5•! 35 e .37 ~A, _do Senador Gerson 
Canlãtâ. -
_ Pretendem suprim[r parágrafos e itens do art. 
2_7, ~as são "idênticas_. 

Pé la rejeição, por suprimirem dispositivO essen
cial à lisura das eleições e por estarem marcadas 
por injU.ridicidade. - - -

E_rn_enda n9 37; do Senador Mauro Benevides. 
Acrescenta item ao § Z-' do art. 27. 
Pela aprovação, por constitucional e jurídica. 
Emendas n""' 38, do Senador Jamil Haddad; 

3&-B, 39 e 38_~A, do Senador Aureo MeUo; 38-C, 
do Se"nador Alfredo Ca-mpos; 39-A, do Senador 
Aureo Mel! o; e_39-B, do Senador Rachid Saldanha 
Derzi, 

Visam alterar os critérios de distribuição do ho
rário __ eleitoral. 

Rejeitadas, por sua injuridi_cidade e inconstitu-
cionalidade._ . 

Emenda no 39-C, do Senadoi Áureo Mello. 
Propõe- a supressão do art. 29 e seus pará

grafos. 
Pela rejeição, tendo em vista que_ os dispositivos 

atacados não contemplam a utilização do horário 
gratuito dos meios de comunicação eletrônica 
por não candidatos- fundamento desta Emenda 
de caráter supressivo: 

Emenda nç 39-D, do Senador Rachid Saldanha 
Denf; 

Propõe nova redação ao § 1" do art. 29. 
A proposição restringe o alcance do parágrafo 

em causa, ao suprimir a apuração-da responsa
bilidade solidária do Partido, nos casos de exces~ 
sos cometidos na utilização de horário gratuito 
de propaganda eleitoral. 

Pela rejeição. ~ 
Emendas n~ 40 e 41, dos Senadores Gerson 

Camata e Aureo Mello, respectivamente. 

-- Propõem a supressão do art. 33; que prolbe 
_o proftSsional de rádio e televisão "de apresentar 
progrcima ou dele participar, qUando carididato 
a c..argo eletivo nas eleições" de que trata a lei, 
''durante o período destinado à propaganda elei~ 
tora] gratuita". -

Este assunto de há muito percorre a Câmara 
Federal. Trata-se, em nosso modo de entender, 
de uma restrição inconstitucional, porque todos 
S;ão iguais perante a lei. Neste caso, os radialistas 
são postos numa situação diferenciada dos de
mais profissionais. Seria, portanto, uma regra que 
adotaríamos ferindo o principio da isonomia, on~ 
de os radialistas náo seriam iguais aos outros 
proftssionais perante essa lei especial a respeito 
das eleições municipais de 1 ~88. _ 

Por_ isso, somo-s pelo acolhimento destas emen· 
das supressivas. Emertdas n""' 42 e 42-A. dos Se
nadores Gerson Camata e Nelson Carneiro, res
pectivamente. 

Prop_õem a supressão do art. 34, que prevê 
ressarcimento fiscal às emtssoras de rádio e televi
são pelo hoÍ-ário reservado à propaganda eleitoral 
gratuita. 

As telecomunicações são do Estado. Há apenas 
permissão, autorização; nem concessão se carac
teriza neste campo. Rádio e televisão são serviços 
públicos. Portanto, não há por que haver ressarci
mento. As empresas exploram tão-somente o ser
viço público e, posto que tenham lucros, poderão 
essas empresas deixar de ter esses mesmos lu-
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eras na hora de prestar o serviço mais identificado 
como realmente público. 

Somos, portanto, pelo éicolhirnento das emen
das. 

Emenda n~ 42-B, do Senador Aureo Mello. Pro
põe que o_ prazo previsto no art 35 seja dilatado 
para 15 de novembro de 1989. 

O Projeto de Lei, no entanto, estabelece normas 
para a realização das eleições municipais de 15 
de novembro de 1988. 

Pela rejeição, porque nllo tem cabimento, ao 
se resguardar a data da realização do pleito. 

Emenda n~ 43, do Senador Marco MacieL 
Propõe nova redação para o art. 37, estabele

cendo que o Tribunal Superior Eleitoral deverá 
adaptar as regras para as _eleições deste ano aos 
dispositivos constitucionais. 

Esta Emenda é sábia. Nã ·verdade, poderá en
trar em vigor antes do pleito à nova Constituição 
e caberia à Justiça Eleitoral adaptar à nova Carta 
a lei que estamos votando. 

Portanto, pelo deferimento. 
Emendas n..,s 44 e 45 (Aditivas), dos Senadores 

Áureo Mello e Marco Maciel, respectivamente. 
As proposições em foco são injurídicas, pois 

não se enquadram no es_copo do Projeto de Lei 
sob exame. 

ConSideramos estas emendas prejudicadas. 
Emenda n~' 46 (Aditiva), do Senador Humberto 

Lucena. 
Pela aprovação, dada a sua evidente adequação 

à realidade constituinte. 
A Emenda, que toma essa lei mais próxima 

da futura Constituição, díz: 

"Inclua-se, onde couber: 

"Art O Tribunal Superior Eleitoral 
poderá complementar o disp_osto nesta 
lei, através de instrução normativa, so
bretudo para cumprimento do que for 
estabelecido na nova CoriStituição Fede· 
ral a ser promulgada pela Assembléia 
Nacional Constituinté." 

Pelo acolhimento da emenda. 
Emenda n'? 46-A (AditiVa), do Senãdor Nelson 

Carneiro. 
Pela aprovação, considerando que a Emenda 

simplifica e -dinamiza a aprovação dos votos, e_ 

dada à sua evidente adequação à realidade consti
tucional. 

Emenda n'? 47 (Aditiva), do Senador Gerson 
Camata. 

A proposição fere dispositivo constitucional em 
vigor. 

Pela rejeição. 
Emenda n9 48, do Senador Carlos De'Carli. 
Propõe o restabelecimento do arL 18 do Projeto 

original. 
Propomos a rejeição, em face do acolhimento 

das Emendas no5 23 e 24-A, que suprimem o 
arl 18 e seus parágrafos. 

Este, Sr. Presidente, o parecer breve sobre as 
emendas. 

Dada pressa do assunto, lamento não ter podi
do oorresp?flder totalmente à design.ação de V. 
Ex'. Faria com maior gosto um parecer tecnica
mente mais detalhado. No entanto diante das cir
cunstâncias, era isto que Unhamos a ofertar a 
V. EX' pela designação. 
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O Sr. PRESIDENTE (Humberto Lucena)
·concedo a palavra ao nobre_SenadorJosé Foga
ça, pata proferir parecer sobre as emendas. 

O SR. JOSÉ FOGAÇA (PMDB -RS. Para 
emitir parecer. Sem revisão do orador.) -Sr. Presi
dente, Srs. Senadores:_ 

Examinamos m-inuciosamente cada uma das 
emendas apresentadas em plenário pelos Srs. Se
nadores. Todas elas constituem, rigorosamente, 
nbtávél contribuição ao debate e à elaboração 
da lei eleitoral ora em_discussão nesta Casa. 

É precioso Iebrar que no decurso das últimas 
24 horas tivemos nada mais nada menos do que 
a votação das didposiçôes Transitórias, no plená
rio da Assembléia Nadonal Constituinte. 

Não preciso, pois, lembrar aos Srs. Senadores 
a exigüidade de tempo e as limitações que a ur
gência da matéria nos impõe. 

No entanto, nemhuma razão se sobrepõe à lógi
ca imbatível da democracia, do direito inalienável 
aos cidadãos brasileiros de votar e escolher os 
novos dirigentes municipais em todo país. 

Precisamos votar. E votar com urgência urgên
tisgjma. Acima de tudo, devemos garantir o exer
cício do sagrado direito de voto. 

Nesta medida, o que nos _cabe é a economia 
do tempo e a objetividade. 
-O parecer é favorável, nos temPOS do substi

tutivo, às seguintes Emendas: 2 - 1 O - 12 
- 14- 16- 23- 24-A- 28- 29 :..__ 31 
-33-34 -37",-- 43 e-46. 

-_0_ Pãi-ecer é também favorável às Emendas: 
13-30e36. "- " 

O parecer·ê pela rejeiÇãO. das seguintes Emen
das: 1-3-4-4-A-5-5-A-6-
7- 8- 9"'-- 9-A-11 _:"f4-A-15 -17 
- 18- 18-A- 19- 19-A- 20- 20-Í\ 
-" 21-22.-24-25-26 __::, 
27 :;_;;_ 2a:A ___; 32 --' 35 __: "37-A- 37-B -· 
38 - 38-A - 38-B - 38-C C:C 39 - 39-A .::_-
39-B :..__ 39-C "'-- 39-D - 40 - 41 - 42 -
42'A-42-B-44-45-46~A-47e4a " 

Em anexo, enCaminh&nos o parecer individual 
sobre _cada uma das emendas. 

EMENDAS DE PLENÁRIO OFERECIDAS 
(l'l• 201/87 na Casa de Origem) 

Emendas Aprovadas: 2, 12, 16, 25, 31, 37e 
43. . 
Emend~s Réjeitadas:.), 4, 5, 9, 15, 19, 20, 21, 

'4,'?7, 28-A, 32, 38, 40, 42-B e 45. 
À proposição foram apresentadas diversas emen
das. Para adiantar nosso trabalho tendo em vista 
a preri1êiicta aludida, empenhamo-nos em co-

-· ~C_er __ oj:eor d<Js que conseguimos obter. Perce
bemos, assim, com vistas a importânda de que 
se_condua com brevidade 'a votação da matéria, 
a um exame preliminar das mesmas. 

. . ~ 

Aprovadas: 
Enltmdan92 

no Senador Jorge Bomhausen 

A emenda pretende alterar a redação do art 
29, e entendemos totalmente procedente a sua 
fundamentação. Realmente, respeita-se o princí
piO dei reserva de_ competência da legislação esta
dual, limitando-se _e uniformi.úuldO-se apenas o 
pr'azo míniino, para que os noVos municípios pos
sam realizar suas Convenções. 

Emendan' 12 
Do Senador José Agripino 

A emenda do nobre Senador_José Agripino visa 
·a tomar mais íi1Cisiva a reâação do art 11 substi
tuindo a ·expressão "Nonagésimo dia anterior à 
data das eleições ", por ''do dia 17 de agosto 
de 1988". O texto legal deve ser claro, para não 
ensejar interpretação dúbias ou tendenciosas. 
Aprovada. 

Emendan916 
Do SenaaOr Jorge- Bornhausen 

A proposta em tela é do nobre Senador Jorge 
Bomhausen e visa a dilatar o prazo para a realiza
ção das convenções, de mol_de _a_ que se benefi
ciem c:'la prorrogação os municípios recém-cria
dos e guarda coerência com a anterior. 

Emendan•25 
Do Senador Lowival Baptista 

O Nobre Senador Lourival Baptista postula mo
dificações no art. 21, de maneira que o Tribunal 
Superior Eleitoral possa, de acordo com a conve
niência ou não da medida, decidir. Transfonna 
a obrigatoriedade em faculdade. Estamos de ple
no acordo com a sugestão. 

Emendan931 
Do Senador Jamil Haddad 

Pretende_ o iluStre Senador Jamil Haddad, -com 
sua emenda, dãr aÕ-§ 19 do art. 27, redação mais 
lógica e _coerente. Parecer favorável. 

Emenda n10 37 
Do Senador MaUro Benevides 

O eminente Seriado i Mauro Benevldés proi)ug-
- ll~ a _que sejam excluídas das redações consubs

tanciadas no arl 27.__a _ _M_agistr~tura, o Ministério 
Público, os ProcuradOres EstadJJais e os Mem~ 
bras dos Tribunais de Contas Federai e Esté:tduais. 
EStarOos dEtP1en6 aCOfdo. ·---· ·· ·· · · - · · 

Emenda n10 43 
Do Senador Marco Maciel 

~ _suges~o.-Sç)b ·exame- foi ap~es~ntada P~to 
nobre SenadOr Marco Maciel e objetiv~ facultar 
ao Tribunal Superior EleitOral proceder ~s a4~pta~ 
ções eventualmente estabelecidãs na- nova Cons-_ 
tituição. Çon_sidEiramos, _totalrifente plausível_que 
ensej~ ao colendo Tribunal competente a oportu
nidade de instruir o processo eleitoral atendendo 
à Lei Maior. __ _ 

Queremos e"nTaftzar-que tódas as emendas 
aprovadas serão aproveitadas no Substitutivo, ofe
recido pelo Relator ao crivo dos ilustres colegas. 

PassaremOs, agora, às rejeitadas: 

Emendan94 

Do Senador Guilherme Palmeira 

Com vistas a impedir a realização de eleições 
municipais em dois turnos, o nobre Senador Gui.: 
lherrne Palmeira reivindica supressão do parágra
fo único do arl ~ e qo art. 30 e seuSparágrafos. 
Discordamos, em que pesem os brilhantes argu
mentos expendidos, por considerar não ser justo 
que, _numa disputa em que proliferam siglas parti
dáiiãs, u!n município venha a sergo_vemado por 
um Prefefto eleito corri menos de 3Õ% do eleito
rado como pode vir a acontecer. R.ela rejeição. 
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Emendan"'20 

Do Senador Jarnil Haddad 

O Senador Jarnil Haddad_ propugna, em sua 
emenda pela supressão do§ 3~~do_art._14. Enten
demos, permissa vênla, de todo necessário 
manter o preceito. Pela rejeição. 

Emenda n~27 

Do Sena"dor Aureo Mello 

O ilustre Semidcir Áureo Mello pretende dilatar 
o prazo referido no art. 25, determinando que 
os funcionários candidatos tenham mais 30 dias 
de folga pósMeleitoral. Pela rejeiÇão, por enten
dermos-que o prazo de 45 dias de licença é maiS 
do que suficiente. 

Emenda n' 32 

Do Senador Jamil Haddad 

Propõe o ilustre Uder Jamil Haddad a inclusão 
de um preceito que excetua da proibição de no
meações os casos de calamidade pública ou ou
tros de teor assemelhado. Achamos que, na ocor
rência das hipóteses alvtradas na emenda, podem 
ser requisitados servidores de outros- setores para 
a prestação do atendimento ali previsto. Parecer 
contrário. 

Emendan"38 

Do Senador Jamil Haddad 

O ilustre Líder Senador Jamil Aaddad deseja 
aumentar o tempo previsto no inciso m do art. 
28, para a propaganqa eleiforal, desde que se 
tratem de coligações. "Não concordamos com a 
modificação, ante a dificuldade de tempo com 
que se defrontam os Partidos. 

Emendan"40 

Do Senador Gerson ~Camata 

A Emenda sob exame é do nobre Sena;dor Ger
son Camata e tem por escopo eliminar o art. 33 
do Projeto, alegando encerrar__o_aludido preceito 
uma discriminação contra os profrssionais de rá
dio e televisão. Acontece, todavia, que os referidos 
servidores das citadas empresas c:levem, por ques
tão de eqüidade, receber o mesmo tratamento 
dispensado aos servidores públicos, pois servem 
a empresas concessionárias de serviço publíc"o. 
O mais importante, na espécie,- é que eles não 
sejam prejudicados na sua remuneração e isso 
o art. 25 -preserva. Parecer contrário; · · 

Emenda n'45 

Do _Senador Marco_ Maciel 

Propõe o eminente Senador Marco Maciel a 
inclusão de dispositivo dando nova redação ao 
art. 64, da Lei n9 5.682, de 21 de julho de 1971. 
O nosso parecer é contrario por considerarmos 
que a matéria já consta de lei e que seria despi
dendo alterar leis permanentes em diplomas de 
vigênda apenas temporária. 

Emendas n~ 1, 5~ 9, 15~ 19, 21, 22, 28-A 
e42·B 

Do Senador Aureo Mello 

Examinaremos, conjuntanlerite, um QrupO de 
emendas da lavra do nobre Senador Aureo Mello, 
ante a circunstância de que a finalidade das mes
mas. em úJtima análise, é prorrogar a realização 

das- eleições municipais para 19B9;-de maneira 
que as mesmas coincidam, segundo seu ponto 
de_ vista, com as eleições presidenciais. Discor
damos, pois o que revitaliza uma democracia é_ 
a realização de eleições. Consiaeramos também 
que eleições municipais e federais tratam de te-_ 
máticas diversas e que sua coincidência não tem 
-necessariamente -razão de ser. Pela rejeição 
das Emendas n'?" 1, 5, 9, 15, 19, 21, 22, 28-A 
e42-B. 

No tocante às emendas que nos chegaram, 
serão ·devidamente apreciadas, verbalmente, em 
plenário. 

Concluímos, ante o exposto, pela aprovação 
do Projeto sob exame, na_ (arma seguinte: 

SUBSill!JT!VO AO PROJETO DE LEI 
DA CÂMAAA N' 26, DE 1988 

Estabelece normas para a realização 
das eleições municipais de 15 de novem
bro de 1988 e dá outras providências. 

O-Congresso Nacional decreta: 

Disposições Gerais 

.A.rt. }9 As eleições para PrefeitoS. Vice-Prefei
tos e Vereadores serão realizadas, simultanea
mente, em todo o País, no dia 15 de novembro 
de 1988. -- - - -

Art. 2~ Na mesma data prevista no artigo an
teder serão realizadas eleições para Prefeitos, Vi
ce-Prefeitos e vereadores -noS mUnicípios _que te
nham sido criados dentro dos prazos previstos 
pelas respectivas legislações estaduais, excluídos 
aqueles cuja criação seja posterior a 15 de julho 
de 1988. 

Arl Y ·serão considerados eleitos o Prefeito 
e o Vice-Prefeito com ele registrado que obtiverem 
a maioria dos votos. 

Parágrafo único. Nos municípios com mais 
de 200..000 (duzentOs rriil) eleitores, se nenhUm 
dos _Candidatos alcançar -a maioria absoluta dos 
votOs, não computados os em branco e os nulos, 
renovar-se-á a eleição no dia 15 de dezembro 
de 1988, concorrendo os dois mais votados no 
primeiro turno, considerando'-se eleito o que al
cançar a_ m-a:Jt:iria dos votos. 

Arl 49 - A posse do Prefeito, Vice-Prefeito e Ve
readores, eleitos nos termos desta Lei, dar-se-á 
nO dia 19 de janeiro de 1989. 

Art. 59 Nas eleições referidãs nos artigos an
teriores será aplicada a legislação eleitoral vigente, 
ressalvadas as i-eQ-ras especiais estabelecidas nes
ta Lei. 

Art. 6° Poderão registrar candidatos e parti
cipar das eleições previstas nesta- Lei, os atuais 
Partidos Poiíticos, com resistro defmitivo ou provi
sói16, e oS que Vê""nfiaffi a ser oi-ganizados em 
tempo hábü. 

Parágrafo único. Os Partidos Politícos com re
gistro provisório que venham a completar, em 
·1988, o prélzo previsto no art. 12 da Lei n? 5.682, 
de 21 de julho cte _1971 1 terão o mesmo automati
camente_ prorrogado por 12 (doze) meses. 

Art. 79 Além dos Partidos Políticos referidos 
no artigo ariferior, poderão também participar das 
eleições de 15 d_e novembro de 1988 oS qüe tive-: 
rem; entre os seus fWldadores, membros inte
grantes do Cmi.gteSSO Nac_lonal representantes, 
de, pelo menos 5 (cincO) Estados da Federação. 

§ }9 O regiStro destes Partidos, em caráter 
provisório, será deferido pelo Tribunal SuJ)e-fior 
Eleitoral- TSE, ri-iedl~nite-a apresentação de có
pia do manifesto, do programa, do estatuto e da 
ata de fundação, na qual conste a formação de, 
pelo menos, 9 {noVe) Corriiss5es Diretoras RegiO
nais ProvisóriaS, com provã de publicação desses 
atas, que será gratuita, no Diário Oficial da 
União. 

§ 2? Os Partidos PolíticOs registrados na for
ma deste artigo ficam dispensados das exigências 
mínimas quanto à formação de dir_etórios muni
cipais, e suas convenções para escolha de candi
datos e deliberação sobre coligações poderão ser 
organizadas e dirigidas por Comissões Diretoras 
Municipais -Pfovisória:s, nos termos desta Lei. 

Art. 89 Dois ou mais PartidOs Políticos pode
rão coligar-se para registro de Candidatos comuns 

- à eleição majoritária, à eleição proporciona], ou 
a ambas. 

§ 19 É vedado ao Partido Politico celebrar co
ligações diferentes para a eleição majoritária e 
para a eleição proporcional. · -

§ -~A coligação terá denominação própria, 
que poderá -ser a junção de todas as siglas que 
a integram, sendo a ela assegurados os direitos 
conferidos aos Partidos Políticos no que se refere 
ao processo eleitoral. 

§ 39 Cada Partido deverá usar sua própria le
genda, sob a denominação da coligação. 

Art. 9" As coligações dependerão de propos
ta da Comissão Executiva Municipal, da Comissão 
Diretora Municipal Provisória ou de 30% (trinta 
por cento) dos convencionais, e de aprovação 
pela maioria absoluta dos membros da Conven
ção Municipal. 

Art. 1.0. ~a formação. de coligações serão qb
setvadas as seguintes normas: 

1-na chapa da coligação poderão ser inscritos 
candidatos filiados a quaisquer Partidos Políticos 
dela integrantes; 

D-o pedido de registro dos candidatos será 
subscrito pelos Presidentes _ou representantes le
gais dos Partidos coligados, ou pela maioria dos 
membros das respectivas Comissões ExeCUtivas 
Municipais ou Comissões Diretoras Municipais 
Provisórias; -

III-a coligação será representada perante a 
Justiça Eleitoral por delegados indicados pelos 
Partidos que a compõem. 

Art. 11. As Convenções MUrlicipais Partidá~ 
rias destinadas a deliberar sobre coligações e es
colha de candidatos serão realizadas a partir de 
15 de julho de 1988, e o reqUerirriento de registro 
dos candidatos escolhidos deverá ser apresen
tado ao Cartório Eeitoral até as 18 (dezoito) horas 
do dia 17 de agosto de 1988. 

Pará9!-af6 único: Cohstitliirãa·a COJiveriçaõ-Mu
nicipal: 
- a) nos !punkípios Com ãté 1 (um) inilhão de 
habitantes, segUndO censo de_l980~ onde haja 
Diretório: . - - - ~ · -
I- os membros do Diretório Municipal; 
II- os Vereadores, Deputados, Senadores c-om 

domicílio eleitoral no município; 
lii-os delegados à Convenção Regioilal; 
b) nos munidplos com mais de 1 (um) milhão 

de habitantes, onde haja Diretório: 
I- os Vereadores, Deputados e Senadores 

com domicili_o eleitoral no munidpio; 
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D-os delegados à Convenção Regional dos 
Diretórios de unidades administratiVas ou zonas 
eleitorais. 

Art. 12. Nos municípios em que não houver 
Diretório partidário organizado, iriclusive nos-que 
forem criados até 15 de julho de 1988, à Conven
ção de que trata o artigo anterior será organizada 
e dirigida pela Comissão Diretora Municipal Provi
sória. 

§ 1" A Convenção a que se. refere este artigo 
terá a seguinte composição: 

1- os membros_da CoiniSsão Diretora Muni
cipal Provisória; -

n-os Vereadores, Deputados e Senadores 
com domicilio eleitoral no munkípio; 

§ ~ as Convenções dos Partidos habilitados 
na forma do art. 79 desta Lei terão a composição 
prevista no parágrafo anterior. 

§ 39 Nos municípios de mais de 1 (um) mi
lhão de habitantes, os Diretórios de unidades ad
ministrativas ou Zonas eleitorais equiparadas a 
município, que não tenham organização partidá
ria, serão representados nas Convenções a que 
se refere esta Lei pelo Presidente da Comissão 
Diretora Municipal Provisória. 

Art. 13. Para as eleições previstas nesta lei, 
o prazo _de filiação partidária dos candidatos en
cerrar-se-â no dia 1 O de juJho de 1988. 

Parágrafo único. Salvo os casos de colígação, 
o candidato não poderá concorrer em mais de 
uma convenção partidária. 

Art. 14. Cada Partido Político poderá registrar 
candidatos para a Câmara Municipal até o triplo 
de lugares a preencher. 

§ 19 A coligação poderá registrar os números 
seguintes de candidatos: se coligação de dois Par
tidos, o quantum definido no caput deste artigo 
mais 40% (quarenta por cento); se coligação de 
três Partidos, o mesmo quantum mais 60% (ses
senta por cento); se coligação de quatro partidos, 
o mesmo quantum, mais 80% (oitenta por cen
to); se coligação de mais de quatro partidos, e 
mesmo quantum mais 100% (cem por cento). 

§ 29 A Convenção do Partido Político poderá 
fiXar, dentro dos limites previstos neste artigo, 
quantos candidatos deseja registrar, antes da vo
tação de sua relação de candidatos. 

§ 3~ No caso de coligações partidárias não 
será obs_ervado para cada Partido Político o limite 
estabelecido no caput deste artigo. 

Arl 15. A Justiça Eleitoral, até o dia 10 de 
ju1ho de 1988, declarará o número de vereadores 
para cada município, obseJVadas as normas cons
titudonais. 

Parágrafo único. Na declaraçã_o a que se refere 
este artigo, serão considerados dados popu1acio
nais atualízados em 15 de ju1ho de 1988 pela 
Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Esta
tistica - IBGE. 

Art 16. A inscrição de candidatos às eleições 
majoritárias e de chapa às eleições proporcionais, 
para decisão da Convenção, poderá ser feita por 
Comissão Executiva ou Comissão Diretora Muni
cipal Provisória, ou cada grupo de 10% (dez por 
cento) dos Convencionais. 

§ 1 ~ Os atuais Vereadores serão considera
dos candidatos natos dos Partidos Políticos a que 
pertencerem na data das respectivas Convenções. 

§ 2'~ A inscríção a que se refere o caput deste 
artigo será feita na SeCretaria da COinissão Ex_ecu~ 
tiva ou ComiSsão Diretora Municipal Provisória, 
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até 48 (q~re!lta e oito) horas do início da con
venção. 
~- § 3~ Serão 'lOtadas em escrutínios -diferentes 
as chapas ·de candidatos às -eleições majoritárias 
_e p-roporCionais. -

-§ 49 Nenhum convencional poderá subscre
ver mais de uma chapa e nenhum candidato po
derá concorrer ao mesmo cargO em chapas dife
rentes, ficando anuladas as assinaturas em dobro. 

§ 5" T adas as chapas que obtiverem, no ml~ 
nimo, 20% (virite por cento) dos votos dos con
vencionaiS participarão, proporcionalmente, obe
ae-ddci a urdem de votação, da lista de candidatos 
do Partido às eleições para a Câmara Municipal. 

Art. 17. Os Presidentes dos Diretórios Muni
cipais ou das Comissões Diretoras Municipais 
Provisórias solicitarão à Justiça Eleitoral o registro 
dos caõclidatos indicados na ConVerição. -

§ }9 No caso de coligação, o pedido -de regis
tro dar-se-á na conformidade do disposto no inci~ 
so II do art. 1 O âesta Lei. -

§ 29 Na hipótese de os Partidos ou coligações 
não requererem o regiSúo âáS Seus candidatos, 
estes poderão fazê-lo perante à Justiça Eleitoral 
nas 48 (quarentã e oito) horas seguintes ao encer
ramento do prazo pi"eVisto no art. 11 deSta LeL 

§ 39 Em caso de morte, reilúncia ou indeferi
mento de registro de candidato, o Partido ou coli
gação deverá providenciar sua substituição no 
prazo de até 10 (dez) dias, por decisão da maioria 
absoluta da Comissão Executiva Municipal ou Co
missão Diretora Municipal Provisória do Partido 
a que pertence o substituído. 

§ 4" Havendo vagas a preencher nas chapas 
para as eleições proporcionais, as indicações se
rão feitas pela ComiSsão Executiva Municipa1 ou 
CoinísSão Diretora Municipal ProVisória, no prazo 
estabefeddo no art. 11 desta Lei. -

Art 18. AJustiça Eleitoral regulará a identifi
cação dos Partidos e seus candidatos. 

§ 1 ~ Aos Partidos fica assegurado o direito 
de manter os números atribuídos à sua leg_enda 
na eleiçãO anterior e, ao -candidato, nessa hipó;; 
tese, o direito de man~r o número que lhe foi 
atribuído na mesma eleição. -

§ 29 No caso de coligação na eleição majori
tária, ~.mesma optará, para representar seus can
didatos, ~ntre os números designa_tivos dos Parti
dos que_ a integram; na coligação para eleições 
proporcionais, os candidatos serão inscritos com 
o número da série do respectivo partido. 

Art 19. As cédulas oficiais para as eleições 
regulamentadas por esta lei serão confeccionadas 
segundo o modelo aprovado pela Justiça Eleito
ral, que as imprimirá, coni exclusividade, para dis~ 
tribuição às mesas receptoras. A impressão será 
feita em papel branco e opaco, com tipos unifor
mes de letras, podendo as cédulas ter campos 
de diferentes cores, conforme os cargOs a eleger, 
números, fotos ou símbolos que permitam ao 

-eleitor, sem a possibilidade de leitura de nomes, 
identificar e assinalar os candidatos de sua prefe
rência. 

§ }9 Os can-didatos para as eleições majori
tárias, identificados por nomes, fotos, símbolos 
ou números, deverão figurar na ordem determi-
nada p-or sorteiO. -- - - - _ -

§ -~ - Para aS eleições realiZãda-s PeJO Sistemã 
proporciona! a Cédula terá a identificação da !e
gerida dos Partidos ou coligações que concorre-m, 
através de -símbolo, número ou cOr, e terá espaço 
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para que o eleitor escreva o nome ou o número 
do candidato de sua preferência. 

§ 39 Além das características previstas neste 
artigo, o Tribunal SuPerior Eleitoial poâerá eSta
belecer outras no intereSse de tomar fácil a mani
festação da preferência do eleitor, bem corno defi
nir oS critériós para a identificaçàO dos partidos 
ou coligações, através de cores ou sír:nbolos. 

Art 20. Nos Mui"licípios de inais de 200.000-
(duzenços mil) _eleitores, o_ Tribuna~ Superior Elei
toral determinará a adoção de providências para 
a _aplicação do clisposto na Seçã-o V do Capítulo 
D- do Titulo V da Lei n"' 4.737,_ de 15 de julho 
de 1965 - Código Eleitoral. 

Art. 21. O-candidato poderá ser registrado 
sem o prenome ou com o nome abreviado, ape
lido ou nome ·j:íelo qual é mais ç:_onhecido, até 
ô ináximo de 3(três) opções, desde que não se 
estabeleça dúvida quanto a süa identidade, não 
atente-contra o püdor,não seja ridículo ou irreve
rente. 

Pa~á_grafo único. Para ~feitQ de r~istro, b~?m 
como _para ap~!'_ação e contagem de votos, no 
caso de dúvida quanto à identificação da vontade 
do eleitor, serão válidos e consignados os nomes, 
prenomes, cognomes ou apelidos de candidatos 
registrados ein eleiçõ'és iinediatamente anterio
res, para os mesmos cargos. 

Arl 22. Se o elevado número de Partidos e 
candidatos às eleições proporcionais tomar inviá
vel serem afixadas suas relações dentro da cabine 
indevassável, a afiXação poderá ser efetuada em 
local visível no recinto da Seção Eleitoral. 

Art. 23. O mandato eletivo poderá_ser impug
nado ante aJustiça Eleitoral no prazo de quinie 
dias após a diplomação. iru:;truída a ação c9m 
provas conclusivas de abuso do poder econó
mico, cQTru,Rção _qu fraude e trcmsgressões elei-
torais. - - - - -

_ Parágraf<? .!~mjco. ~_A a~O _de im_pugnação de 
mandato tramitará em segredo de justiça, respon
dendo o autor._ oa _forma da lei, se temerária ou 
de manifesta má fé: · _ 
_ Art. 24. Ao seryidor púhlico, _'?~atu~rio -oq 
!Íão, dos_ órgãos ou entidades da administração 
Direta ou Jndifeta cfa-uruaõ~d~ _EStadõS~ ~o Dis
trito Federal, dos Municípíós e dos Têrfftótios, das 
fundações institUídas ou mantidas pêlo Poder Pú
blico, e ao empregado de empresas concessio
nárias de serviços públicos fica assegurado o di
reito à percepção de sua remuneração, como se 
em exercício de suas ocupações habituais esti
vesse, durante o lapso de tempo que mediar entre 
o registro de sfiã ·candidatura perante a JUstiça 
Eleitoral e o dia seguinte aO da e1eiÇ:ão, mediante 
siniples comunicado de afastamento, para pro
moção--de sua campanha eleitoral. 
. Parágrafo único.- O direito _de afastamento 

previsto no caput deste artigo se aplica aos em
pregados de outras empresas privãdas, ficando 
estas desobrigadas do pagamento da remune
ração relativa ao período. 

Art. 25. Na divulgação por qualquer forma de 
resultado de prévias, pesquisas ·o a -testes pré-ele i~ 
torais, devem ser incluídas, obrigatoriamente, as 
seguintes informações: __ _ 

a) período de realização do trabalho; 
b) nomes de bairros ou localidades pesquisa

das· 
· c) número de pessoas ouvidas em cada bairro 

ou localidade; e 
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d) nome do patrocinador do trabalho. 
§ 1~" Quaisquer prévias, pesquisas ou testes 

pré-eleitorais somente poderão ser divu1gados até 
o dia 14 de outubro de 1988. 

§ 2>' Em cascf de infração do disposto neste 
artigo, os responsáveis pelo órgão de divulgação 
infrator estarão sujeitos à pena cominãda no art 
32Z-àa-Le1-n~> 4.737, de 15 de julho de 1965 
- Código Eleitoral. 

Art. 26. São vedados e consid_erados _nulos 
de pleno direito, não gerando obrigações de espé
cie alguma para a pessoa jurídica interessada e 
nenhum direito para o beneflciárió;- Os- atas que, 
no periodo compreendido entre a data da publica· 
ção desta lei e o término do mandato do Prefeito 
do município, importarem em ilomeár; contrãta.r, 
admitir, desinar, readaptar servidor público, esta
tutário ou não, ou proceder a quaisquer outras 
formas de provimento na Adminl_strJ!ção Direta 
e nas Autarquias, nas sociedades de economia 
mista, empresas públicas e fundações instltu(das 
ou mantidas pelo Poder Público. 

§ )9 Serão igualmente nulos os atas que, no 
período compreendido entre a data da publicação 
desta Lei_ e o _téimino do_ mandato do Prefeito, 
impOrtarem em dispensar, demitir, transferir, su~ 
primir vantaqens de quaJquer espécie ou exonerai' 
exofficio servidores municipais, sejam quais fo
rem suas categoria_s ou espécies. 

§ 21' As vedações deste artigo não atingem 
os ates de: 
I- nomeação de aprovados em toncurso pú

blico ou de ascensão funcional; . 
D-nomeação ou exoneração de cargos em 

comissão e designação ou dispensa de função 
de confiança; 

m- nomeação para cargos de o Poder Judiciá
rio, do Ministério P_úbli~o. de ProcLJ_radores do_ Es
tado e dos Trib_unais e ConSelhos de Contas~ 

§ 3ç Os atas editados com bas_e no § 29 deste 
artigo deverão ser fundamentàdC?_S ~ publicados 
dentro de 48 (quarenta e oito) horas após a sua 
edição, no respectivo órgão oficia]. 

§ 4~> O atraso da publtcação do Diário Ofl· 
dai relativo aos 15 (quinze) dias que antecedem 
os prazos iniciais a que se refere -eSte artigo implica 
a nulidade automática dos atas relativos a pessoal 
nele ins_eridos, salvo se provocados por caso for· 
tuito ou força maior. 

Propaganda Eleitoral 

Art 27. A propaganda eleitoral no rádio e na 
televisão, para as eleições de I :J novembro de 
1988, restringir-se-á, unicamente, ao horário gra
tuito disciplinado pela· Justiça eleitoral, com ex
pressa proibição de qualquer propaganda paga, 
obedecidas as seguintes normas: 

I-todas as emissoras do País reseiVará, nos 
45 (quarenta e cinco) dias anteriores à antevés
pera das eleições, 90 (noventa) minutos diários 
para a propaganda, sendo 45 (quarenta e cinco) 
minutos à noite, entre 20h30min (vinte horas e 
trinta minutos) e 22h30m.in (vinte e duas horas 
e trinta minutos); 

U- a Justiça Eleitoral distribuirá os horários 
reservados entre os Partidos Políticos que tenham 
candidatos registrados às eleições majoritárias, 
às eleições proporcionais, ou a ambas, observa
çios os seguintes critériOS! 

a) 30 (trinta) minutos diários divididos da se-
Quinte forma:_ · · · -
1-até 5 (c~_CQ} minutos, _distnbtiídos COm o~ 

Partidos Políticos sem representação no Congres
so Nacional, limitado ao máximo de 30 (trinta) 
segundos para cada um; 
2-o restante do tempo será dividido igual

mente entre os Partidos Políticos com represen
tação no Congresso .Nacional, corn o mínimo de 
2 (dols) minutos e o máximo de 4 (quatro) mi
nutos; 

-b) 30 (trinta) minutos diários distribuídos entre 
os Partidos Políticos. ila -proporção do número 
de seus representantes no Congresso Nacional; 

c) 30 (trinta) minutos diários distribuídos entre 
os Partidos Políticos, na proporção do número 
de seus representantes na Assembléia Legislativa; 

d) ao Partido Político a que tenha sido distri
buído tempo diário inferior a 1 (um) minuto, facul
tar-se-á a soma desses tempos para utilização 
cumulativa até o limite de 3 (três) minutos; 
-o e) os Partidos Políticos que só registrarem 
candidatos a uma das eleições, proporcional ou 
majoritária, terão- direito à metade do tempo que 
lheS caberia de acordo com os critérios das alí· 
neas a, b e c deste inciso, inclusive_no que __ se 
refere aos tempos mínimos; 
-f) a redução prevista na aJínea anterior não 

se aplicará nos critéiros dasa alíneas b e c se 
o Partido Político registrou candidatos em ambas 
as eleições, mesmo sendo em coligação. 

g) se o atendimento ao disposto na alínea a 
ultrapassar os 30 (trinta) minutos, o exó~sso será 
deduzido no tempo previsto na alínea b; no caso 
de so_Qrª_ <l_e tempo, o excesso será acrescido ao 
tempo previsto na mesma alínea b; 
lll-na distribuição do tempo a que se refere 

oJtem I da alínea a, do inciso anterior, a coligação 
se_ equipara a um Partido, qualquer que seja o 
número de Partidos que a integram; no que se 
refere_ao item 2 da mesm~ alínea, em caso de 
COligação, a distribuição do tempo obedecerá ao 
s_eguinte: se de 2 (dois) Partidos, o tempo de um 
mais 50% (cinqüenta por cento); se _de 3 (três) 
ou mais, o tempo de um mais 100% (cem por 
cento); 

IV-em caso de coligação entre Partidos com 
representação e Partidos sem repres_entação no 
Congresso Nacional, estes não poderão acres
centar mais do que o tempo conferido a um Par
tido no item I, alínea a, do inciso II; 

V- a representação de cada Partido no COn
gresso Nacional e na Assembléia Legislativa, para 
efeito da distribuição do tempo, será a existente 
em 10_ d~julho de 1_988; 

VI- onde não houver_ Assembléia Legistativa, 
a _distribuição do total do tempo previsto na alínea 
c do inciso II deste artigo far-se-á na proporcio
n~idade da representação do Partido no Con· 
Qresso Nadonal; 

VIl- compete aos Partidos ou coligações. por 
meio de Comissão especialmente designada para 
esse fim, distribuir, entre os candidatos registra-
dos, os horáros que lhes couberem; _ 

VIII_-::_desde que haja concordância entre todos 
os Partidos interessados, em cada parte do horário 
gratuito podetá. ser adotado critério de distribüi
ção diferente do focado pela Justiça Eleitoral, à 
qual caberá homologar; 

IX-as emissoras de rádios e televisão ficam 
obrigadas a divulgar, gratuitamente, _comunica-. 
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dos ou instruções da Justiça Eleitoral, até o máxi
irio_de_ts (quinze) minutos diários, consecutiVOs 
Ou não; rtos 3"0 (trinta) dias _anteriores ao pleito; 

X- independentemente do horário gratuito de 
propaganda eleitoral, fica facultada a transmissão, 
pelo rádio e pela televisão de debates entre os 
candidatos registrados pelos Partidos Políticos e 
coligações, assegurada a participação ile todos 
os Partidos que tenham candidatos, em cç:mjunto 
ou em blocos e dias distintos, nesta últim~ hipó
tese, os debates deverão fazer parte de progra
mação previamente estabelecida, e a organização 
dos QIÓC;os far-se:.á m~di<;mte sorteio, s_ãlvo âCorde 
entre os_Partidos intere~dos. 

Art 28 .. ·Da propaganda eleitora] gratUita po
der.ão participar, além dos candidatos registrados, 
pessoas devidamente credenciadas pelos Parti· 
dos aos quais couber o uso ·do tempo, mediante 
comunicação às emissoras pela comissão a que 
alude o inciso VI do artigo anterior,- reSguardada 
aos .candidatos a destinação de pelo menos dois 
terços do tempo, em ·cada Progama. 

§ 19 Não depende de censura prévia a propa
ganda partidária ou eleitoral feita através dó rádio 
ou da televisão, respondendo cada um pelos ex
-cessos cometidos, com a apuração da responsa· 
l?ilidade solidária do Partido a que for atribuído 
o horário. -

§ 29 Fica assegurado o direito de resposta 
a qualquer pessoa, candidato ou não, à qual sejam 
feitas acusações difamatórias, injuriosas ou Calu
niosas, no horário gratuito da propaganda eJ_eito
ral. O ofendido utilizará, para sua defesa, tempo 
igual ao usado para a ofensa, deduzido do tempo 
reservado ao mesmo Partido em cujo horário esta 
foi cometida. 

Art 29. OcorrendO-a hipótese de eleição em 
segunto turno, a distribuição do tempo far-se-á 
iguaJment~ entre os Partidos ou coligações dos 
candidatos concorrentes. 

§ 1 ~ Na hipótese prevista neste artigo, o tem
po reservado para a propaganda eleitoral gratuita 
será de 45 (quarenta e cinco) minutos diários, 
sendo a metade à noite, entre 20h30mim (vinte 
horas e trinta minutos) e 22h30min (vinte e dUas 
horas e trinta minutos)_ 

§ 2~ A propaganda eleitora] gratuita, n_o se
gundo turno, realizar-se-_á do dia 29 de novembro 
a 13 de dezembro,-Uispensada a obrigatoriedade 
da utilização de 2/3 (dois terços) do tempo pelo 
candidato, prevista no caput do artigo anterior. 
.. -t\rt. 3(L Pela -imprerisa esC:ritã será perrilitida 
a divulgação paga de cuni.Culum vitae do candi
dato, ilustrado ou não com foto e um slogan, 
do número de seu registro na Justiça Eleitoral, 
bem como do Partido a que pertence. 
. _Parágrafo único. O espaço máximo de cad'a 
anúiicio a ser utilizado, por edição, é de 240cr-n2 
(duzentoS e quarenta centímetrOS quadrados) pa
ra cada ~andidato à_ eleição proporcional e de 
3_60cm2 (trezentos e sessenta centímentros qua
drados) para cada candidato à eleição majoritária. 

Art 31. Ein bens particulares, fica livre a foca
çãO de propaganda eleitoral com a permissão 
do detentor de sua posse; IJOS b~ns que depen
dam de concessão do poder público ou que a 
ele pertençam, bem como nos de uso comum, 
é proibida a propaganda, indusive por meio de 
faixas ou cartazes afixados em quadros ou _Rainéis, 
salvo em locais indicados pelas prefeituraS, com 
igualdade de condições para todos os partidos. 
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Art. 32. Constitui crime eleitoral, punível com 
a pena de detenção de 6 (seis) meses a 1 (um) 
ano e cassação do regístro SiCifesj:)()ilsável for 
candidato, a divulgação de qualquer espécie de 
propaganda política na data da eleição, mediante 
publicações, faixas, cartazes, dísticos em vestuá
rios, postos de distribuição ou entrega de material 
e qualquerfonna de aliciamento, coação ou mani
festação tendente a influir, coercitivamente, na 
vontade do eleitor, junto às Seções eleitorais ou 
vias públicas de acesso às mesmas. 

Art 3J. -_ o PrOfisSional de ràdiO e televisão fica 
impedido de apresentar programa ou dele parti
cipar, quando candidato a cargo eletivo _nas elei
ções de que trata esta Lei, durante o período_desti
nado à propaganda eleitoral gratuita, sob pena 
de anulação do registro-de sua candidatura pela 
Justiça Eleitoral. 

Art 34. O Poder Executivo, a seu critério, edi
tará normas regulamentando o modo e a forma 
de ressarcimento fiscal às emissoras de rádio e 
de televisão, pelos espaços dedicados ao horário 
de propaganda eleitoral gratuita. 

Art 35. Fi--:am anistiados os débitos decorrentes 
da multa prevista no art. &' da Lei n~ 4.737, de 
15- de julho de 1965, aos que se_ irisc;;re::\!erem 
como eleitores até a data do encerramento do 
prazo de alistamento para as eleições de 15 de 
novembro de 1988, bem como os dos eleitores 
inscritos e que não votaram nas -eleições ·de 15 
de novembro de 1986. 

Art 36. Ficam revóQ-ados o a-rt. 21 ·_e .seu pará
grafo único da Lei n9 5.682, de 21 de julho .de 
1971, que disciplinam a alteração estatutária e 
programática dos Partidos Políticos. 

Arl 37. O Tribunal Superior EleitOral- TSE 
expedirá instruções para o fiel cumprimento desta 
Lei, inclusive adaptando, naquilo em que ela for 
omissa, aos dispositivos constitudoitaís as regras 
para as eleições deste ano. 

Art 38. Esta lei entra em vigor na data de sua 
publicação. 

Art Jg. Revogam-se as dispOsiÇõeS em con
trário. 

.t: o parecer, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -
O Relator José Fogaça conclui um novo Subs-
titutivo. -

O Sr. Gerson Camata-Sr. Presidente, peço 
a palavra pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -
Concedo a palavra, pela ordem, ao nobre Senador 
Gerson Camata. 

O SR. GERSON CAMATA (PMDB - ES. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.)- Sr. Presi
dente, gostaria que o ilustre Relator, que se dedi
cou com tanto carinho ao .trabalho de redação 
do Substitutivo, que melhorou muito o Projeto 
original da Câmara dos Deputados, gostaria que 
S. Ex' apresentasse, em relaÇão a algumas emen
das que foram acolhidas na Comissão de__Consti
tuição e __ Justiça - porque o Senador prepara 
a emenda, redige, e aqui se diz assim: a de n~ 
40 está rejeitada, a de n~ 8 está rejeitada. Pelo 
menos uma justificativa, :Para que pudéssemoS 
ter a oportunidade até de contraditar na hora da 
votação do destaque, uma justificativa que ilus
trasse melhor a opinião para o julgamento dos 
demais companheiros do Senado. 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seçâo li) 

O~ SR. P~IDErfre (Huinberto Lucena) -
Concedo a palavra ao_ Relator para; se possível, 
prestar o esclarecimento soiicitado pelo nobre Se-
nador GersonrCàmãlà. ·---·-~ ' -

O SR. JOSÉ FOGAÇA (Relator)"~ Sr. Presi' 
dente, estamos encaminhando à Mesa o Texto 
dos diversOs- patet'eres individuais sobre cada 
uma emenda. O nobre Senador Gerson ·camata 
teria oportunidade de ler, obviamente, mas o Rela· 
tor não se furta a fazer a análise das emendas 
que porventura interessam a S. EX' ' 

OSR. GERSON CAMA TA-SR. Presidente. 
permita-me V. E~ Exatarnente porque as Emen
das no:>S 40 e 42 que furam acolhidas pelo ilustre 
Relator da Comissão de Constitu_iÇão e Justiça, 
Senador Cid Sabóia de Carvalho, são aquelas que 
me interessam, mas creio sã-o de interesse do 
Projeto. A lei futura será injusta se contiver alguns 
dos artigos que ela contém hoje. 

Louve-se, noyamente, o trabalho do Relator, 
S. ó;!' escoimou dá lei essas imperfeições, e-o 
seu Substitutivo já é bem melhor do que o projeto· 
de lei originário da Câmara dos Deputados. 

EntendO que, com relação à Emenda n"' 40: 
o problema é que os radialistas, pela própria palã
vra do Relator Od Sabóia de CarvaJho, ficariam 
discriminados, ficariam sendo tratados c:Jesigual
mente, ficariam -perante a Lei Eleitoral coffio- uma 
classe maldita. Se a argumentação daqueles que 
elaboram esse artigo era atingir o Sr. Silvio SafltóS, 
a informação que me chega é que ele não é mais 
candidato. Então, pm:lemos retirar o artigo. Não 
há mais justificativa. 

Outra emenda é com relação à renumeração 
das estações. Entendo que se dá uma delegação 
ao Poder Executivo. Não sou contra que elas se-
jam remun-eradas, mas se delegarmos assim, in· 
_discriminadamente, o Poder Executivo a fazer dO 
jeito que bem entender, ele mesmo acabará por 
vetá-la. É nc:cessário que a reti~l)lOS antes disso. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -
Com a palavra o nobre Relator 

O Sr. Ai.treo .M.ello - Sr. "Presidente, se me
permite, peço a palavra pela ordem 

_O SR. PRI;SIDENTE (Humberto Lucena) -
Pediria que V. Ex' antes, ouvisse o Relator quanto 
aos éSdaredmentos ao Senador GerSon Camatá. 

O Sr. Aureo MeDo- Muito obrigado. 

O SR. JOSÉ FOGAÇA (Relator)-A Emen: 
da rr 40, que trata da questão relativa à presença 
ho rá~<? ec_n_a t~leyisão âe ~us pi-ofissloilais, tem 
por eS:c:Opb~éliminar o art. 33 do Projeto, alegando 
encerrar o aludido preceito urna discriminação 
contra os profissionais de rádio e televiSão. Acon
tece, todavia, que os referidos servidores das cita
dils empresas devem, por uma questão de eqüi
dade, receber o mesmo tra~rnento dispensado 
aos servidores públicos, pois servem a empresas 
concessionárias de serviço público. Mais impor
tante, na espécie, é que eles não sejam prejudi
cados em sua remuneração. E isto o art. 25 pre
serva. -

Devo explicar também ao nobre Senador Ger
son Cam~ta ·que _o art. 33 foi"iiltiódUZido na lei 
mediante engenhosa e delicada negociação leva
da a efeito na Câmara dos Deputados. 
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Segundo o acompanhamento que pude fazer 
da votação deste Projeto na Câmara dos Deputa
dos, o art. 33 fOi aprovado e mantido mediante 
razoáyel co~enso estabelecido entre as Uderan
~s: ~ql!i .. ng S~nado, o 1_\ela_tor não preparou 
um parecer de sua autoria _egoística ou individual. 
O parecer do Relá:to'r- tãrTibérri: -resulta de _uma 
Consulta ampla a todª_ ª Casa, prinCipalmente 
às Uderançast ~orn o objeti_yo predpuo de criar 
todas as condições para a rapidez, a objetividade 
e a eficácia na ~provação desta matéria. 

De rno9o gi,.!E;, como se trata de questão_ polê
rnica e cornp_~e.-trata de uma questão que já 
foi resolvida meçliante difícil acordo, o Relator op
tou por não a)terar o art .33, e não sUprimi-lo, 
conforme P,r~tei1de o nobre &en~dor Qerson ca. 
mata. 

S. EX:' rêfete:sê aii1da à E:rnerida rr 42, támbém 
de sua aut6iia, 'que trata da supressão do artL 
34. . . 

Na verdade, aqui,_ a argurn~ntaçã,o é idêntica 
O parecer do Relator tem _quas_e _teor igual ao 
da Emerida' âriteriOr, ou seja, essa questão foi 
tratada coriiô uma verdadeira contrapartida àquilo 
que, por uma délicada operação de combinação 
política, os Membros da Câmara obtiveram, o 
acordo em tqmo do tempo e da distribuição, não 
só da duraçáo,' mas da sua distribuição, o tempo . 
d_o ráclio e da televisão~ · 

Este- acordo, -hõbre Senador Gerson Camata, 
foi bastante __ genero~o _em rel~çãp aos Partidos 
políticos, concedendo-lhes 1 hora e 30 i"riinutos 
de rádio e televisão, diariamente. 

Erri iã.Zaó cllssci~ eritendeú·ãrri as _Lideranças; que 
originariamente produziram eSte art. 34, que· ca
beria abrir a possibilidade de ressarcimento às 
emissOras; Corri. .. o'argumentO-de que, embora 
o direito de uti!izaçáo seja público, ·Os transmis
sores, os equipamentos. os profissionais, tudo 
aquilo que faz colocar- a emissora no ar tem um 
custo que não é P~90: pelo setor público, e sim 
pela empresa, enquanto empresa privada. 

Neste _sentido, .c::onsiderou-se razoável, dentro 
de limites que ~o próprio ExecutivO irá-estabelecer 
- o Executivo é- qiJ:"e irá orientar e decidir esta 
qUestão e, evidentemente, não irá prejudicar-se 
a si mesmo _:_,_ esta contrapartida aos proprie-
tários das empresas de rádio e televisão. 

Eis por que o- pareCer a esta emenda de V. 
EX', ilustre Senador Gersóh Camata foi cOntrário. 

O Sr. Gerson Camata-Sr. Presidente, peço 
a palavra pela ordem. 

-O SR. PRE8IDÉ.NTE (Humberto Lucen~-) ~ 
Tem V. Ex" a palaYrà pela _ordem.-

O SR. GERSON CAMATA (PMDB ~ ES. 
Pela ordem. Sem-reVisão do orador.)- Sr. Presi· 
dente, concordo até, em parte, com a argumen· 
tação do ilustre Relã.tor, mas S. ~ inauQ_ura, aqui, 
doutrina nova. Só temnho um 8no e pouco de 
experiência como Senador, e nunca vi acontecer 
isto no Legislativo. _- -- -

Quer dizer que, quaildo os üdereS fazem um 
acordo, pode-se fazer uma lei inconstitucional? 
O Relator disse que é inconstitucional discrimi
nar-se uma categoria profissional, no entanto, não 
é jnçonsti,tu<:ional se houver um acordo de Ude-
ranças. Então, estamos numa ditadura das Ude
ranças. O Relator acaba de lançar uma nova dou
trina aqui: a ditadura das üderanças. Elas podem 
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fazer leis inconstitudonaiS~-__g~ç:drni_natóri~s. Isto 
não é correto. . 

Sr. Relator, c:orn toda a iuteligênda _e brilho 
de seu relatório, reservo-me o direito de, na hora 
da votação ·da Emenda, pedir o seu destaque, 
que já está requerido, e fazer uni recurso ·ao Plená
rio. E já anufido; se a et'neli,da for aproitãda, va
mos, com a Federação Nacional dos Radialistas, 
ao Supremo Tribunal Federal em bus_ç_a da justiça 
de _tratamento para os radialistas comO profissio
nais de rádio_ e televl_são, que têm o direito de 
ser iguais aos demais b_rasileiros. Isso, se ocorrer. 
Espero que este artigo venh_a _a ~er derrubado 
em plenário. Tenho certeza de que não participam 
deste raciocínio os-demais companheiros. 

Não é possível que o Colégió'de Uderes tenha 
o direito de fazer leis arbitráriaS e ifü:::onStitucionais, 
baseando~me no parecer do ilustre Relator, um 
homem afeito às CiênCias J_urídic:a.s. o- ilustre s~ 
nadar Cid Sabóia de Caavalho. _ 

O Sr. Aureo MeDo -_Sr. Presidente, peço 
a palavra pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE' (Humberto luc.ena) -
v. Ex' qúef algum- esclar"ecinl.e_nto. também do 
Relator? - -

O Sr. Aureo MeDo- Sini., sr; Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -
Tem a palavra V. Ex' 

O SR. AW!EO MELLO (PMDB - AM. Pela 
ordem. Sem revi_sãrukLQLac;lor.) --Sr. Presidente, 
exatamente dentro da_ ordem de raciocínio apre
sentada pelo nobre Senador Gerson Carria~; gos
taria de s_abet: do nobre Relator, após seu pronun· 
damento relampagueante, efetuado neste regime 
de açodamento em que estamos votando es_ta 
matéria, o que foi decidido afinal_sobre a Emenda 
n" 41, que, se não me engano, tinha ouvido,_ da 
parte do Relator da Comissão de Constituição 
e Justiç_a, o voto de aprovaçáo; 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -
Tem a palavra o nobre Relator. 

O SR. JOSÉ FOGAÇA (Relator)- Sr. Presi
dente, com todo o _respeito ao douto parecer _do 
ilustre Senador Gd_SaQóia de Ç_arvalho, nomeadq 
por V. Ex" para proferir o ·parécer em notne da 
Comissão de Constituição e Justiça, quero aqui 
argumentar junto ao nobr~ Senador Gerson c:a~ 
mata que es_ta __ discrimLnaçãQ, segundo S. Ex" In

terpreta, é também adotada em relação aos servi
dores públícos, que não podem ocupar função 
pública enquanto candidatos a _determinada fun
ção, ou candidatos a deterrnio@d_o_m~ndato. Nes
te caso, por serem parte de uma empresa que 
é concessionária de serviçOs públicos, a lei esten
deu aos profissionais de rádio e televisão esse 
impedimento. _ _ _ 

No art 25 fica não só ga['ãntlâo o salário, como 
o direito ao emprego-ao funcl!:mário de_~mpresa 
de rádio e televís_ão que se·vê na obrigatoriedade 
de licenciar-Se por quarenta e dncQ ·Qias. 

De qualquer forma, embora a maféria seja polê
mica e discutível, o :que gostaria de contestar, 
com a veemência necessária, é o julgamento que 
faz S. Ex', o nobre Senador _Q.ers-on ~mata, das 
Uderanças, no sentido de que elas estariam im
pondo um substitutivo a esta 'CaSa: M,1,1it9 ao con
trário, o que se está fazendo aqui é uma discussão 
ampla, aberta e democrátiCa, ·embOra com efetiva 

' . ' 
r{lpfdez,- cóni.- reâl velãddá_de; Porque o tempO; 
a exigüidª~_e_de praz.'? _que temos é muito grande. 

Devo salientar ao nobre Sehádor Gerson Càri:La
ta que em nenhum momento se -iinpôs _à Cãsa 
qualquer dedSãó. Tanto é verdade que S. Ex"_dis
pôe do recurso ao Plenário, através de um pedido 
de destaque, para votar sua emenda. 
· Continuo entendendo que a matéria é constitu~ 

dona\, mas isto, evidentemente, dependerá de de
cisão do Plenário. 

Por outro lado, respondendo ao -senador Aureo 
Mello, devo dizer que a sua Emenda de h~ 41 
tem texto idêntiCO ao da Erhertda n9 42, do ilustre 
Senador Gerson ·camata; ou SeJã~ visa a pura e 
simples supresSãO do -att: 33. Portanto,- o arra
.zoado do pare<:::er contrário é o mesmo·que acaba
mos de proferir em relação à Emenda n9 42, do 
. Senador_ Gerson camata. 
___ É.este.o pârecer, Sr. Presidente. (Muito bem!) 

_ O Sr. GerSOn Camata -Sr. Presidente, peço 
-a palavra para unia explicação pessoal -

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -
Concedo a palaVra aO nObre Senador Gerson_ {A
mata, para tima explicação pessoal, por dezminu

. tos, de acordo com o art. 1_6, V. 

O SR. GERSON CAMATA (PMDB - ES. 
Para uma expiicàção pessoal. Sem revisão do ora· 
dor,)_..,-- Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

O ilu.stre Relator se confundiu quando diss~ 
que o funcionário público está sendo_ discrimi
nado como .o radialista. Na verdad~. ele_ está _,send.o 
heneficiado. O funcionário público pode e deve 
deixar de trabalhar para ir às ruas fazer sua campa
nha. Ele_ é um priVIlegiado pela lei; e o radialista 
é um ama1diçoado pela legis1ação. 

Sem ser jurista, não temo dizer, a lei incorre 
em outra inconstitucionalidade, pois entra no do
mínio da empresa privada, quando a -obriga a 
pagar o salário de um funcionário que não está 
trabalhafldo, apesar de não o estar fazendo por
que é obrigado pela legislação. A estação de televi
são, que é uma empresa privada, não será obrl· 
gada a pagar esse salário. Há uma intromissão 
na empresa privada qUe, pela Constituiçáo atúal, 
torna esse artigo -__... se é que tem essa intenção, 
pare~e-me que-não tem- inconstitucional. 

Na verdad_e, -as duas emendas obtiveram pare
cer favorável_ da _ilustre Senador Od Sabóia de 
Carvalho, da Comissão de Constituição e Justiça, 
mas foram derrubadas pelo Relator. ~-o que estra
nho, porque as Uderanças resolveram que podem 
fazer artigos inConsüb.iClonaís. Na América Latina 
não existem só duas ditaduras, a do Pinochet e 
a do Stroessener. São três: de Pinochet, de 
Stroessner e a das Uderailças, agora inaUgurada 
com- a _afirmativa do ilustre Relator. 

_Era O que tinha a dizer, _SI-. Presiente. -(Muito 
bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -
Completada a iilstrução da matéria, a votação 
far-se-á na sessão seguinte, nos termos do art. 
79 da Resolução n"1, de 1987, com a redação 
dada pela-Resolução n" 54, de 1987. 

.. O SR. PREsll>ENIE (I-Íumbert~ Lucena) -
Devido ao jnJció Jia sessão da As_s_embléia_Nado~ 
nal Constituíntê às 14 horas e 30 minutos, vou 
"encerrar:_a presente Sessão, convocando uma ses-
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são extr:aordináiia do SenadO ·a realizar-se am~-~ 
nhã,_à;sJO ,horas, com a seguihte · . ---

ORDEM DO DIA 

-~-=-· 
Continuação da discussão, em turno único, do 

Projeto _de Lei da Câmara _n9 26, de 19_88 _(n~ 
201/87, na Casa de ori9eril}, qué estabelece nor~ 
mas para a realização das elE~içóeS mUnicipais 
de 15 de novembro de 1988 e dá outras providên
cias, ·tendo 

PARECER DE PLENÁRIO, pi'oférídO pelo_ Sêna~ 
dor_Jasé Fógaça,·favorá\rel a.o projeto nos termos 
de _substitutiVO que apresenta: (Dependendo de 
Parecer da COmissão de ConstituLção e Justiça 
sobre o_ projeto, o substitutivo _e as emendas: .e 
~dependendo, ainda, de_ parecer do relator de Ple
nário, sobre as- emendas.) 

-2~ 

Discussão; em turno único, do Parecer da CO
pl!Ssão ~,~ Rejaçõ~ Exteri_o.r~s. SJJbr_e_a_Me~sa~eJ!l _ 
no 145, de 1987 (n9 242/87;-na origem), de 14 
de agosto de 1987, pela qual o Senhor Presidente 
da República submete à deliberação do Senado 
a escolha do Sei1hor Murillo Gurgel Valente Em
baixador do Brasil junto ao _Reino da Noruega. 
para, cumulativãri1erite, exer.cer a furiçãõ de Eni.
baixador do Brasil junto à República da lslâridia 

~3-

Dis'criSsãO, em tumo úilico, do Parecer da Co
missão de Relações Exteriores sobre a Mens-agem 
n~ 158, de 1987 (n9 258/87, na origem}, de 25 
de agosto do corrente_ ano, pela qual o Sen~or 
PresLdente dã República submete à deliberaçã.o 
do SenadO a escolha do Senhor Octávio R9jnho 
da Silva Neves, Embaixador do Brasil junto à Re
pública da [ndía, parã, ·cumUJativainente, ex_etc_er 
a função de_ Embaixador do Brasil junto ao Rr;:ino 
do Nepal e República de Sri Lanka. 

~4-

Dis,cussão, em turno único do Parecer da Co
missão de Relações Exteriores sobre a Mensagem 
n' 206, de !987 (n• 3!9/87, na origem), de 24 
de setembro de 1987, pela qual o Senhor Presi
dente da República submete-à deliberação do Se
nado a escolha do Senhor Aderbal Costa, Embai
xador do Brasil junto à República Cooperativa da 
Guiana, para, -cumulativamente, exercer a função 
de Embaixador do Brasil junto a São Vicente e 
Granadinas. 

-5-

-DiScUssão, em turno único, do Parecer da Co
misSãO de Relações Exteriores sobre a Mensagem 
n~ 210, de 1987" (n" 334/87, na" cifigem), de 9 
dti OUtUbro de-T987, pela Quaf_õ_ Senhor P-reSi
dente da República submete à deliberação do Se
nado a escolha do Senhõr Jorge RõhaldO de-Le
mos Barbosa, Embaixador do Brasi!JUntõ à Repú· 
blica do Zaire, para, cumulativé!J:!lente, exercer a 
função de Embaixador do_BrasilJunto à República 
Popular do Congo. · 

-6-
Dlscussão, em turno único, dO -Parecer aã<:O~ 

missão-de Relações Exteriores sobre a Mensagem 
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n<:> 21 1, de_ 1987 (no 335/87, na origem), de 9 
de outubro de 1987, pela qual o Senhor Presi
dente da República submete à deliberação do Se-
nado a escolha do Senhor Guy Marie de Castro 
BrandãO, Embaixador do Brasil junto à República 
do Senegal, para cumulatiVamente, exercer a fun
ção de Embaixador do Brasil junto à República 
Islâmica da Mauritânia. 

-7-
Discussão, em turno único, do Parecer dá·co::· 

missão de Relações Exteriores sobre a Mensagem 
n9 231, de 1987 (n<:> 392/87_, ria oiig-ein); de 30 
de outubro de 1987, pela qual o Senhor Presi
dente da República submete à_deliberação do Se
nado a escolha do Senhor Jayrne Villa-Lobos, 
Embaixador do Brasil _ju_nto à _Repúbltca Gabo
nesa, para, cumulativamente, exercer a função 
de Embaixador do Brasil junto à República da 
Guiné-Equatorial. 

-8-

Discussão, em turno único, do Parecer da Co
missão de Relações Exteriores sobre a Mensag~m 
n' 445, de 1g87 (n' 642/87, na origem), de 3 
de dezembro de 1987, pela qua1 o Senhor Presi~ 
dente da República submete à deliberação do Se
nado a escolha do Senhor Sérgio S_eabra de Noro
nha Ministro de Segunda aasse, da Carreira de 
Diplomata, para exercer a função de Embatxador 
do Brasil junto ao Estado do Coveite. 

-9-

Discussão, em turno único, do Parecer da Co
missão de Relações EXteriores sobre a Mensagem 
n' 446, de 1g37 (n' 643/87, na origem), de 3 
de dezembro de 1987, pela qual o Senhor Presi
dente da República submete à deliberação do Se
nado a escolha do Senhor Ra:ymundo Nonnato 
Loyola de Castro, Ministro de Primeira aasse, da 
Carreira de Diplomata, para exercer a função de 
Embabcador do Brasil junto à República das Fili
pinas. 

-10-

Discussão, em turno único, do Parecer da Co
missão de Relações Exteriores sobre a Mensagem 
n' 39, de 1g88 (n' 37/88, na origem), de 1g de 
janeiro de 1988. pela qual o Senhor Presidente 
da República submete à deliberação do Senado 
a escolha do Senhor Fernando Silva Alves, Embai~ 
xador do Brasil junto a República de Trinidad e 
Tobago, para cumulativamente exercer a função 
de Embaixador do Brasil junto à Comunidade 
de Domínica. 

-11-

Discussão, em turno único, -do Parecer da Co
missão de Relações Exteriores sobre_ a Mensagem 
n' 56, de Jg88 (n' 66/88, na origem), de 2 de 
fevereiro de 1988, pela qua1 o Senhor Presidente 
da República submete à deliberação do Senado 
a escolha do Senhor Fernando Silva Alves, Embai
xador do Brasil junto à República de Trinidad e 
T obago, para, cumulativamente, exercer a função 
de Embaixador do Brasil junto à Santa Lúcia. 

-12-

Discussão, em turno único, do Parecer da Co
missão de Relações Exteriores sobre a Mensagem 
n9 79,-de 1988 (n'~' 105/88, na origem), de 12 
de fevereiro do corrente ano, pela qual o Senhor 
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Presidentea da RePób!ica submete deliberação do 
Senado a escolha do SérihOr Joaquim Igná:cio 
Amazonas Macdowell, Ministro de Segunda Oas
se, da c3ltéirã de Di):>Joinãta, Pa-ra exercer a fun
ção __ de E_mba~c:Jor do Bra_sil junto_ao Reino da 
Tailândia. 

-13-

Discussão, em turno único, do Parecer da Co
missão de Relações Exteriores sobre a Mensagem 
n~ 80, de 1988 (n"' 106/88, na -origem), de 12 
de fevereiro do corrente ano, pela qual o Senhor
Presidente da República submete à deliberação 
dO S"eliãa:õ_ a_ escolha do· Senhor Brian Michael 
Fraser Neele, Ministro de Segunda OasSe, da Car
reira de Diplomata, para exercer a função de Em
baixador do Brasil junto à_República Federal da 
Nigéria. - -

-14-

Discussão, em turno único, do Parecer da Co
missão de Relações Exteriores sobre a Mensagem 
n' 101, de Jg88 (n•T28/88,na origem), de 15 
de março de 1988, peJa qual o SenhOr Presideilte 
da República submete à deliberação do Senado 
a escOlha do Senhor Renato Prado Guimarães, 
Ministro de Primeira ·classe, da Carreira de Diplo
mata, para exercer a função de Embaixador áõ 
Brasil junto à República da Venezuela. 

_-,15-

Discussão, em turno único, do Parecer da Co
missão de ReJações Exteriores sobre a Mensagem 
n' 108, de 1g88 (n' 148188, na origem), de 4 
de abril de 1988, pela qual o Senhor Presidente 
_da_ República submete à deliberação do Senado 
a escolha do Senhor RubenS Antonio Barbosa, 
Ministro de Primeira Oasse, da Carreira de Diplo
mata, para exercer a- função de Embaixador na 
delegação permanente do BrasJ1ia junto à Asso
ciação Latino-Americana de Integração. 

-16-

Discussão, em turno único, do Parecer da Co
mtssão de Relações Exteriores sobre a Mensagem 
n' 110, de 1g33 (n' 159/88, na origem), de 20 
de abril do corrente ano, pela qua1 o Senhor Presi
dente da República submete à deliberação do Se
nado a escolha do Senhor Asdruba1 Pinto de Ulys
séa, Embaixador do Brasil junto ao Estado de 
Israel, para cumulativamente, exercer a função 
de Embaixador do Brasil junto à República do 
Chipre. 

-17-

DiscuSsao, em turno único, do Parecer da CO
missão de Relações Exteriores sobre a_Mensagem 
n• 111, de 1988 (n• 160/88, na origem), de 20 
de abril de 1988, "pela qual o Senhor Presidente 
da República submete _à deliberação do Senado 
a escolha do Senhor Ronaldo Mota Sardemberg, 
Embaixador do Brasil junto à União das Repú
blicas SOciaJistas Soviéticas, para, cumulativa
mente, exercer a função de Embaixador do Brasil 
junto à R~pública Popular da Mongólia. 

O SR. PRESIDENTE (Htunberto Lucena) -
A Presidência convoca sessão.do Congresso Na
cional para o dia 16, quinta-feira, às 9_ horas e 
30 minutos, para apreciação de decretos-leis do 
Senhor Presidente da República. 

Quarta-ieira 8 - 1609 

" O SR. PRESIÍ>ENTE (HumbertO Luce~~) -
Está encerrada a sessão._ 

(Levanta-se a sesstio"lis 14 horas e 15 mi
nutos.) 

ATO DA COMISSÃO DIRETORA 
::--- N• 026, DE 1988. 

Dispõe sobre o reajuste de preço con
tratual relativo à realização de obra cujo 
prazo de execução séja igual ou superior 
a 18 (deZoito) meses. 

A ComiSsão Diretora do Senado federal, no uso 
de suas atribuições legais e regimentais, cOnSide
rando o disposto no artigo_2~ dQQe_creto-lei no 
2.290, de 21 de novembro de 198_6_, __ com a reda
ção dada pelO Decreto-lei n9 2.322, de 26 de feVe
reiro-de 1987, e ainda o disposto no artigo no 
29, parágrafo 1°, do_ Decreto n'~ 94.484, de 24 de 
julho de 1987. 

Resolve: 
Art. 1? - Os editais de licitação tendo por objeto 

a realização de obra ou serviço. de engenharia 
com prazo de execuÇ.ão superior a rs (dezoitO) 
meses poderão, a cri,tério da Comissão Oiretora, 
prever cláusula de reajuste com base no ínc:lice 
da Construção _Ovil, coluna 35, publicado pela 
Fundação Getúlio Vargas. - -

Parágrafo únicO. Tomar-se-á po~ base, para 
fins de cálculo, o índice do primeiro mês anterior 
ao da proposta, e o do primeiro mês anterior 
ao do reajustamento. 

-Art. ~ Este Ato entra em vigor na data de 
sua publicação. 

Art. 39 Revogam-se as disposições em con
trário. 

Sala da Comissão Diretora, 3 de junho de 1 988. 
-Htunberto_Lu_cena- José lgnácio Ferreira 
- Lourival Baptista - Dirceu Carneiro -
Francisco RoDemberg - W'dson Martins -
João lobo. 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 

A Diretoria da Subsecretaria de Administração 
de Pessoal, cumprindo determinação do Exm9 

Sr. Primeiro~Secretário, convoCa os servidores 
abaixo relacionados a comparecerem até o dia 
24 de junho do corrente ano,_ no 59 anda,r do 
Anexo I do Senado Federal, a fun de firmarem 
declaração s_obre acumulação de cargo, emprego 
e função pública:_ 

01-Alba B'&erra Soriano Souza 
-02- Alvaro Leonardo de S. Martins 
03- Da1ila Aparecida B. Fernandes 
04- Geraldo Vieira Simões Filho 
05- Guilherme Brito Uns 
06....,.,.,. Kizia Lima Queiroz. 
07-Maria Eiizabeth do Valle Lima 
08-Maria LUdã_de M. Tavares Silva 
og-Nestor Sá Xisto 
1 O-Ricardo CiancaglinT ESp"ínola 
11 -Alexandre Marques de A M. Filho. 
12-Atila Mohn 
13-Francisco Gonçalves da Silva 
14-Raimundo Nonato Lima 
-15-Romão Batista de Souza 
16-Franklin Soares de Araujo. 
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17 -José de Fa_ri8. SOtii_ã::Limâ_ · 
18-Os_mar Henriques da Silva 
19-Qsvaldo Pereira da_ Silva 
20-Raimundo Santos 
21-Raul Oscar ZelaYa Cbãves , 
22-Valdetário Fei'reira 
23 __:_ Valdeir Costa 
24- Heloisa Gufor:rlai'd dos Santos 
25-- Luiz Carlos Oliveira ChavM 
'26 -_Jorge Frederk:O A..-s~mtqs 
27 -José de Me:IQ_ Tavares: ___ , 
28 ~ Lujz .Carlos CarneirO Monteiro 
29-0svaldo Palheiros Viana Fil~o-

Brasília, 8 de junho de 1988. ~ Paula Cunha 
Canto de Miranda. Diretora da SUbsecretarie:, 
de Administração de Pessoal. 

DiARIO DQ CONGRESSO NAGONAL (Seção II) 

ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES 
Do SE;!W>Q f'EI!~ 

.. EDITAl. DE çqNVOCAÇÃO 

O Presidente 'da AS_sO'ciãÇãO -dOs Servidores çlo 
Senado Federai-ASSEFE, convoca Os senho
res associados para um Assembléia, Geral extraor
dinária eleitoral, a realizar-se-á no dia 27 -6-BB, 
.das 10:00 às 21:00 horas, no auditório Petrônio 
Portella, anexo li do sel)ado Federal, com-duâs 
mesas receptoras sendo: CEGRAF e PRODASEN. 

---Ordem do Diã.: Eleição da Dir<:!tciriã do Conse
lho Deliberativo. 

-: BraS~ia, lf de )unho de_ 1988 

Vlc~tE: Crlsti_no FilhO. - Presidente. -

Junho de 1988 

' ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES 
DO SENADO FEDERAL 

_ EDITAL DE CONVOCAÇÃO 

O Presidente da AssoctaÇãd dos Setvid~reS-dO 
sen-aâo Federal - ASSEFE, convoca os senho
res associados para um Asseni.bléia Gerar extraor
dinária eleitoral, a rea1izar-se-á no dia 2-7-88, das 
10:00 às 22:00 horas, na sede social SCEISUL 
trecho 1, conjunto 1. 

-Ordem do biá:" '_ 
·1 _:_ Pres'taçãõ ae con~s· 
2 - PoSse-do conselho deii6etativo =e da dire-

toria. 
BraSilia, a-·de junhO de 1988 

-_-VIcente Cristino Alh9. _ _;.Presidente 
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SENADO FEDERAL 

1 -ATA DA 27• SESSÃO, EM 8 DE JU
NHO DE 1988 

1.1 -ABERTURA 

1.2 -EXPEDIENTE 

1.2.1 -Projetas recebidos da Câmara 
dos Deputados 

- Projeto de Lei da Câmara n~ 27/88 (n~ 
400/88, na Casa de origem), que altera o § 
8? do art 2o do Decreto-Lei n~ 61, de 2i- de 
novembro de 1966, que "altera a legislação 
relativa ao Imposto Único sobre Lubrificantes 
e Combustíveis Gasosos ê dá outras providên
cias", de iniciativa do Senhor Presidente da 
República. 

-Projeto de Lei da Câmara n~ 28"/88 -(n~ 
7.183/86, na Casa de origem), que altera a 
composição do Trtbunal Regional do TrabaJho 
da 8• Região, cria cargos e dá outras providên
das, de iniciativa do Trlbunal Superior-do Tra-
balho. . .. 

-Projeto de Lei da Câmara no 29/88 (n~ 
277/87, na Casa de origem), que estabelece 
norma para fixação do salário mínimo. 

-Projeto de Decreto LegislatiVO- n~ 1 0!88 
(no 152/86, na Câmara -dos Deputados), Que 
aprova o texto do Protocolo de Reforma da 
Carta da Organização dáS EStados America
nos - OEA, denominado "Protocolo de Car
tagena das Índias", aprovado no XIV Período 
ExtraOrdinário de_Sessôes da Assembléia- Ge
ral da OEA, realizado em Carta_gena das fndias, 
Colômbia, no período de 2 a 4 de dezembro 
de 1985. . .... _ 

-Emenda da Cârriãiã dos Deputados ao 
Projeto de Lei do Senado n9 37[87 (no 306/87, 
naquela Casa), que "determina a instalação 
de equipamentos antipoluição em vefculos au
tomotores de uso urbano". 

-Projeto de Decreto Legislativo n" 11/88 
(n<:> 154/86, nà Câmara dos Deputados), que 
aprova o texto da Conveli_ção [nteramericana 
para Prevenir e Punir a Tortura, cótlduída em 
Cartagena das Índias, Colômbia, em S de de
zembro de 1985,- por-ocasião da- Y:Y Assem
bléia Geral da OrganizaçãO dos Estados Ame-

SUMÁRIO 

ricanos - -OEA, e assiria-dã. pelo Brasil em 
24 de janeiro de 1 9"86. -- - - --

-.2rojeto de DEX;retQ J ... egislativo no 12/88 
(n~ 13/88, na Câmara dos D_eputados), que 
aprova os textos das Recomendações adota
das pela COnferência Internacional-do Traba
lho, no período de 1962 a 1985. 

1.2.2 ~ Leitura de projeto 

~- ~ Proj~to de Lei do Ser:tado n9 __40/88, _de 
autoria do Senador Nelson Carneiro, que "fixa 
o salário mínimo profissional do Técnico de_ 
Contabilidade de 2" Grau, e d~ o_utras provi
dências". 

1.2.3- Requerimentos 

- N9 59/88,_ de autoria dOSen"â.dor Lourival 
Baptista,_ solicitando a transcrição, nos Anais 
do- Senado Federal, do_s pronunciam entes 
proferidos hoje, em Nova Iorque, pelo Presi
dente José Sarney, perante a Terceira Sessão 
Especia1 da Assembléia Geral das Nações Uni
das, dediCada ao Desarmamento e outro no 

-Grupo LatinO-Americano-e do_ Caribe. 
--- _:N9~_~/88,_ de úrgéncia, para o Projeto de 

Resolução n<:> 77/88, relativo a pleito do Gover
-no--dO Estado do Acre. 

1.2.4- ,..... Comunicações 

.......; Da Liderança do PFL, indicando os Vice
Uderes do Partido. 

----=-Do Líder do PDS, indicando- o Senador 
Afonso Sancho para substituir o Senador Virgf
lio Távora na Comissão de Fiscalização e Con-
trole. - -

-Do Uder do PDS, indicando o Senador 
Rob_erto Campos para substituir o Senador Vir
gílio Távora na Comissão Especial da Dívida 
Externa -· · 

1.2.5 -Discursos do Expediente 

__ SENADOR -MÁÍ?/0 MAIA - Eleição presi-
dencial. . 

SENADOR JOSÉ FOGAÇ)\- como Uder 
"do PMP.B - Projeto que regula as eleições 
munici_Rais. -

SEliADOR FRAI'IGSCO ROLLEMBERG
Tr.;rtameoto jurídico diferenciado à micro em
presa. 

SENADOR EDISON LOBÃO'--- Manifesta
-ção dé) _Câmaia Municipal de Grajaú - MA 

favorável à limitação de juros. 
. S.Ef'IADOR L()(JfiNAL BAPTISTA '--- Pro

nunciamento do Presidente José :S?UTI_ey n~ 
ONU._ ~ o--

SENADOR LAVOISIER M.4l4 - Politica tri-
butária do Governo. -

SENADOR i'V!RCO MAOEL - I Encontro 
Empresarial BraSil-Porti.iga.I. 

1.2.6- Questão de ordem 

~LeVantada pelo Senador Cid- Sabófa dé: 
carvalho e acolhida pela Presidência, solici
tando a retificação -de seu parecer, em nome 
da CCJ; -sobre o Projeto de Lei da Çâmara 
h? 26/88, proferído-ha sesSãO â~ QDtem. 

1.2.7 -ApreciaçãO de matéria 

- Requerimento n9 55/88, lido na sessão 
extraordinária do último dia 7, de autoria do 
Senãdor Od Sabóia de Carvalho e outros Se
nadores, solicitaridp a r~a]~ação de uma ses
são solene em horne_n_~gem póstuma ao Se~ 
nadar Virgilio Távora. Aprovado. 

13-ORDEM DO DIA 

Projeto de Lei da Câmara n1 26,'--áe -1988 
(n~ 201/87, na Casa de orlgem), que estabe~ 
Ieee normas para a realização das eleições 
municipais de 15 de novembro de 1988 e 
dá outras providênciaS, Aprovado o projeto 
em turno suplementar com emendas, após 
pareceres proferidos pelos Seiúidõfes Gd Sa
bóia de Carvalho eJ"osé Fogaça. 

Redação final do Proleto de Lei da Câmara 
rt' 26/88. Aprovada. A Câmara dos Depu-
tados. - -

1.3.1 --Pronunciamentos 

SEN!IDOR MÁRIO COVAS- Declarações 
atribuídas ao Sen--ador Afonso Sancho pelo jor
nal Gorreio Braziliense, de Brasília, sobre 
sua atuação na Assembléia Nacional Cons
tituinte. 

SENADOR AFONSO SANCHO- Esclare
cimentos ao Senador Mário Co_vas sobre deM _ 
clafações atribuídas à sua pesso_a. 
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PASSOS PORTO 
Oiretor-Ge"ral do Senado Federal 

AGACIEL DA SILVA MAIA: ' 
Diretor E"Xeéutivo __ 

EXPEDIENTE 
CENTRO GRÁFICO DO SENADO FEDERAL 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL 
Impresso sob a responsabi!idad_e da Mesa do· S_enado Federal 

LUIZ CARLOS DE BASTOS 
Díretor AdminiStrativO 

JOSECLER GOMES MOREIRA: 

ASSINATURAS 

Oiretor Industrial _ 
LINDOMAA PEREIRA DA SILVA 
Oiretor Adjunto" 

1.3.2- Ordem do Dia (Continuação) 

Sçmestral 

Exemplar Avulso 

pela qual o SeilbOr_ Pl"eSidénte da República 
submete à deliberação do Senado a escolha 

Parecer da Comissão de· Relações Exterfo~ · · âo Senlior GUY Marie de Castro Brandão; Em-
res sobre a t:"t~nsagem n" 145, de 1987 (n~ baixador dq Brasil junto à Re-Pública do Sene-
242/87, na ongem), de 1~ de agosto de ! 9~, gal, para, cumulativamente, exercer a função 
pela qua1 o Senhor_Pt~sJtlen~e c!a Republica • ·de Emba:~qor do Brasil junto à República-
submete à deliberação do Senado a escolha 

1 1 
'· 

1
Jslàmica da Mauritânia. Apreciação adiada 

do Senhor Murillo Gurgel Valente, Embaixador ·por falta de quorum. 
do Brasil junto ao Reino da Noruega, para, 
cumulativamente, exerc_er a função de Embai~ 
xador do Brasil junto à Repúblicif da Islândia. 
Apredação adiada por falta de quorum. 

Parecer da Comissão de Relações Exterio
res sobre a Mensagem n~ 158, de 1987 (n" 
258/87, na Origem), de 25 de agosto do _Cor~ 
,rente ano, pela qual o. Senhor Presidente da 
República submete _à deliberação do Senado 
a escolha do Senhor Octávio Rainha _da Silva 
Neves, Embaixador do Brasil junto à República 
da Índia, para, cumulativamente, exercer a fun
ção de Embaixador do Brasil juiitó ao Reino 
do Nepal e RePública de Sri Lanka. Apre
ciação adiada por falta de quorum. 

Parecer da Comissão de_ Relações Exterio
res sobre a Mensagem no 206, de 1987 (n~ 
319/8_7, na origem), de 24 de setembro de 
1987, pela qual o .Senhor Presid_ente da Repú
blica submete à deliberação do Senado a es
colha do Senhor Aderbal Costa, Embaixador 
do Brasil junto à RePública Cooperativa da 
Guiana, para, cumulatiVamente, exercer a fUn
ção de Embaixador do Brasil junto a- São Vi
cente e Granadinas. Apredação adiada por 
falta de quorum. 

Parecer da Comissão· de Relaçõ_es Exterio
res sobre a Mensagem no 210, de 1987 (n? 
334/87, na origem), de 9.de outubro de 1987, 
pela qual o Senhor Presidente da República 
submete à deliberação do Senado a escolha 
do Senhor Jorge Ronaldo de Lemos Barbosa, 
Einbaixador do Brasil junto à República do 
Zaire, para, cumulativamente, exercer a função 
de Embaixador do Brasil junto à República 
Popu1ar do Congo. Apreciac;ão adiada por 
falta de quorum. 

Parecer da Comissão de Relações Exterio
res sobre a Mensagem n9 211, de 1987 (n" 
335/87, na origem), de 9 de outubro de 1987, 

Parecer da COmiSsão de Relações Exterio
_res sobre_ a ~e!lsa_gem nQ 231, de 1987 (nQ 

-392/87, -nà orige'm); de 30 de outubro de 1987, 
pela qual o Senhor Presidente da República 
"submete à deliberação do senado a escolha 
do Senhor Jayme Villa-Lclbos, Embaixador do 
Brasil juntei à República Gabonesa, para, c_u_
mu!atiVaffiente, exercer a funçã_o de Embai
xador do Brasil junto à República da Guiri"é-E
quatõrial. Apreciação adiada por falta de 
~orum._ 

Parecer da ComiSsão de Relações ExtE:riP~ 
' i'e5Sobre ã MenSaQem n9 445, de 1987 (n9 
= 642(87, na origem); de 3 de dezefnbro de 

1987, pela qual o Senhor Presidente da Repü~ 
blica subm~te_à_deliberaç:ão do Senado_ a es-

• colha do Senhor Sér9io Seabra de Noronha, 
Ministro de Segunda aasse, da Carreira de 
Diplomata, para exercer a função de Embai
xador do Brasi1 junto ao- Estado do Coveite. 

-Apreciação adiada por falta de quorum. 
Parecer da ComissãO de Relações Exterio

res sobre a_ Mensagem n9 446, de 1987 (no 
643/87, na 6fíQem), de 3 de dezembro de 
1987, pela qual o Seilhor Presidente da Repú
blica submete à_deliberação do Senado a es
colha do Senhor Raymondo Nonnato Loyola 

- -de Castro, Ministro de Primeira Oasse, da Car
reira de Diplomata, para exercer a função de 
Embaixador do Brasil junto à República das 
Filipinas. Apreciação adiada por falta de 
quorum. 

Parecêt da Comissão de Relações Exterio
res sobre a Mensagem n" 39, de 1988 (n~ 
37188, na origem), de 19 de janeiro de 1988, 
Pela qual o Senhor Presidente da República 

__ subm~te à_deliberação do Senado _a escolha 
do Senhor Fernando Silva Alves, Embaixador 
do Brasi1junto à República de T rinidad e To ba
go, para, cumulativamente, exercer a função 
de Embaixador do Brasil junto à Comunidade 

~ ~ ~ ~ ~ ~ Cz$ . 950.00 

Cz$ 6,00 

de Domínica. Apreciação adiada por falta 
de CFJOrum. _ __ 
_ Pé!!recer da Comissão de Relações Exterio
res sobre -a-Mensagem no 56, de 19.88 (n9 
66/88, na origem), de 2 de fevereiro de 1988, 
pela qual o Senhor: Presidente da República 
submete à deliberação do Senado a escolha 
do Senhor Fernando Silva Alves, Embaixador 
do Brasil junto à República de Trinidad e Toba
go, para, cumulativamente, exercer a função 
de Embaixador do Brasi1 junto à Sailtã Lúcia. 
Apredação adiada por falta de quorum. 

Parecer da Comissão de Relações Exterio
res· sobre a Mensagem n9 79, de 1988 (n9 
105/88, na origem), de 12 de fevereiro do cor

-ré1tEi ano, pela qual o Senhor Presidente da 
República submete à deliberação do Senado 
a escolha do Senhor Joaquim lgnádo_ Amazo
nas- Macdowell, Ministro- de segunda aãs_s_e, 
da Carreira de Diplomata, para exercer a fun
ção -de Embaixador do Brasil junto ao Reino 
da Tailândia. Apreciação adiada por falta de 

·quorum: 
Parecer da Comissão de RelaÇões Exterio

-res Sobre a Mensagem no 80', de 1988 (n9 
106/88, na origem), de 12 de fevereiro do cor
rente ano, pela qual o Senhor Presidente da 
República submete à deliberação do Senado 
a escolha do Senhor Brian Michael Fraser 
Neele, Ministr9 de Segunda Classe, da Cé_!ffeira 
de_ Diplomata, para exercer a função de Em
baixador do Brasil junto à República Federal 
da Nigéria. Aprédaçãó -adiada pOr lalta de 
quorum. 

Parecer da Comissão de Relações Exterio
res sobre a Mensagem n9 101, de_l9J38_ (o_o 
128/88, na origem), de 15 de março de 1988, 
pe1a qUal o Senhor Presidente da República 
submete à delíberação do Senado a escolha 
do Senhor Renato Prado Guimarães, Ministro 
de Primeira Classe, da Carreira de Diplomata, 
para exercer a função_de Embaixador do Brasil 
junto à República da Venezuela. Apreciação 
adiada por falta de quorum. 

Parecer da Comissão de Relações Exterio
res_sobre a Mensagem n~ lOS, de 1988-(no 
148/88, na origem) de 4 de a!)ril de 1988, 
pela qual o Senhor Presidente da República 
submete à deliberação do Senado a escolha 

_dO Senhor Rubens Antonio Barbosa, Ministro 
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.--------------------·~·-·-·-·-· __ - ______ ._-_. __ ._.' .. '''' 
de Primeira Classe, da Carreira de Diplomata, 
para exercer a função de Embaixador"na dele
gação permanente do Brasil junto à Associa
ção Latino-American.a; _ d_e lntegr.ação. Apre
ciação adiada por falta de quorum.. 

Parecer da Comissão de Relações Exterio
res sobre a Mensagem n" 110, de 1988 (n9 
159/88, na origem), de 20 de abril do _corrente, 
pela qual o Senhor Presidente da República 
submete à deliberação do Senado a escolha 
do Senhor Asdrúbal Pinto de (Jlysséa, Embai
xador do Brasil junto élo Estado de Israel, para, 
cumulativamente, exercer a função de Embai
xador do Brasil junto à República do Chipre. 
Apreciação adiada por falta de quorum. 

Parecer da Comissão de Relações Exterio
res sobre a Mensagem n9 111, de 1988 (n<:> 
160/88, na origem), de 20-de abril de 1988, 

pela quaJ o Sehhõr Presidente da República 
submete à,deliberação do Senado a escolha 
_dç Senhor RonaJdo Mota Sardenberg, Embai
xador do Brasil junto à União das Repúblicas 
SocialiStaS SOViéticas, para, cumulativamente, 
exercer a função de Embaixador do Brasil jun
to ã República Popular da Mongólia. Apre
ciação adiada por faJta de quorum. 

1 A-ENCERRAMENTO 

2-ATO DO PRESIDENTE DO SENA
DO FEDERAL 

N• 76, de 1988. 

3-PORTARIA DO 1•-SECRETARIO 
DO SENADO FEDERAL 

N' 7, de 1988. 

' ' 

' 
. 

4- PORTARIA DO DIRETOR-GERAL . 
DO SENADO FEDERAL 

N• 12, de 1988. 

5- GRUPO BRASILEIRO INTERPAR· 
LAMENTAR BRASilJPOLÓNIA 

-Ata de constituição 
"'"""-Documento constitutivo 
-Regimento interno 

6-ATA DE COMISSÃO 

7-MESA DIRETORA 

8- LiDERES E VI CE-LiDERES DE 
PARTIDOS 

9 =coMPOSTÇÃO DE COMISSÕES 
PERMANENTES 

Ata da 27~ Sessão, em 8 de junho de 1988 
1 ~ Sessão Legislativa Ordinária, da 48~ Legislatura 

- EXTRAORDINÁRIA-
Presidência dos Srs. Humberto Lucena e Dirceu Carneiro 

ÀS 10 HORAS, ACHAM.CSE PRESENTES OS _ 
SRS. SENADORES: 

Márlo Maia - Nabor Júnior -Leopoldo Perez 
- Carlos De'Carli - Aureo Mello - RonaJdo 
Aragão- Olavo Pires -João Menezes- Almir 
Gabriel - Jarbas Passarinho -Alexandre Costa 
- Edison Lobão -João Lobo- Chagas Rodri
gues -Afonso Sancho- Cid Sabóia de CàrValho 
-Mauro Benevides -José Agripino- Lavoisier 
Maia -Marcondes Gadelha- Humberto Lucena 
- Raimundo üra - Marco Maciel - Ney Mara
nhão - Mansueto de Lavor - Guilherme Pal
meira - Teotonio Vilela Filho - Francisco Ro
Jlemberg - Lourtval Baptista - Luiz Viana -
Jutahy Magalhães-:-José Jgnádo Ferreira- Ger
son Camata ';""':'" João CalrriOn - Jamil Haddad 
-Nelson Carneiro- Itamar Franco ----:Alfredo 
Campos- Ronan Tito- Severo Gomes:...._ Fer
nando Henriqu~ Cardoso -Mário Covas- Mau
ro Borges---;'" Iram Saraiva- Irapuan Costa Júnior 
-Pompeu d~ Sousa- ~uríclo Corrêa- Meira 
Fllho - Roberto Campos - Louremberg Nunes 
Rocha_ - Márcio Lacerda - Mençies Canale -
RachidSaldanha Derzi-Wilson Martins -Affon
so Camargo :-:-José Rkha- Jorge Bomhausen 
- Dirceu Cam~ro - Nelson Wedekin - Carlos 
Chiarem -José Paulo Bisol ~José Fogaça. 

O SR, PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) -A 
lista de presença acusa o comparecimento de 
62 Srs. Senadores, Havendo número regimental, 
declaro aberta a sessão .. _ -~-- _ _ • .- . 

Sob a proteção de Deus iniciamos nossos tra-
balhos. _ __ 

O Sr. 19-Secretário procederá à leitura do expe
diente. 

_ É lido o seguinte 

ExPEDIENTE
OFfCIO 

Do to:o-secretário da Câmara dos Deputados 
encaminhando à revisão do Senado autógra

. fos dos seguintes projetos: 

PROJETO DÉ LEfoA CÂMARA 
N• 27, de 1988 

· (N• 400/88, na Casa de origem) 
De iniciativa do Sr. Presidente da República 
· Altera ci § 8' do ari 2i cici Decreto;Lel 
- n9 61, de 21 de novembro de 1966, que 

"altera a legislação relativa ao Imposto 
único sobre Lubrificantes e Combustí
veis Gasosos e dá outras provldêndas". 

O Congresso Nacional decreta: _ ~ _ 
-Art. 19 O § Si>, acrescido ao art. 29 do Decre

to-Lei il9 61, de 21 ele novembro de_1966, pelo 
arL 19_do Decreto-Lei n9J.807, de 6 de outubro 
de 19?Q; pasSa a Vigorar com a seguinte-redaçãa: 

"§ 8? O valor da correção dO custo_CIF 
do petróleo bruto, considerado na forma e 
para os fins do § 39 deste artigo aplicado 
às quantidades de petróleo bruto e derivados 
existentes na Petróleo Brasileiro S.A- Petro· 
brá~ na data de caQa_correção, poderá, me-

____ diante autorização do Ministro de Estado das 
_ -~ Minãs e Energi~. ser_ registrado pela Compa

nhia _em C<?nta esp~dal para atender a despe· 
sas COJ1l a prospecção e extração de petróleo 
em território nac:ional, não ~ujeito a tributa
ção pelo Imposto sobre a Renda." 

_ Art. 29 Esta lei entra em vigor na data de _sua 
publicação. __ 

Art. 39 Revogam-se as disposições em con
trária, 

MENSAGEM N• 107, DE 1988 

Excelentíssimos Senhores Membros do Con
gresso Naciohal: 

Nos termos do art. 51 da Constituição _Federal, 
tenho a honra de submeter à elevada deliberação 
de Vossas ·Excelências, acomp"anhado de expo

- sição de motivos dO Senhor Miriisiio de Estado 
das Minas e Energia, o anexo projeto de lei que 
_"altera _o § _ 89_ do art 2~_ do Decreto-Lei n9 61, 
-ae 21 de novembro de í966", · 

Brasília~·12- de fevereiro de 1988.- José Sar-
ney-

EXPOSIÇÃO DE MOTNOS N• 130/87, DE 23 
DE DEZEMBRO DE 1987, DO SENHOR MI
NISTRO DE ESTADO DAS MINAS E ENER
GIA 

Excelentíssimo Senhor Presidente da Repúbli· 
ca: 

Tenho a honra de submeter ·à~~levada conside
ração de Vossa Excelência o anexo anteprojeto 
de lei, de interesse da Petróleo Brasileiro SA -
Petrobrás, que altera o § & _acrescentado ao art. 
2"' do Decreto-Lei n9 61, dé 21 de novembro de 
1966, Pelo art 19 do Decreto-Lei n9 1.807, de 
6 de outubro de 1980, visãndo a tomar facultativo, 
e não mais obrigatório, o registro, em conta espe

- cial, destinada a atender a despesas COIT;I a pros
pecção e extração de petróleo em território nacio
nal, do va1or da oorreção__do custo CIF do petróleo 
bruto apllcada às quantidades de petróleo bruto 
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e derivados existentes na COril.panhia na data de 
cada correção. 

2 -Segundo salienta a :P~brá' _de acOrdo 
com a legislação em vigor, o petroleo bruto e 
os derivados existentes nos estoques da Empresa 
têm o seu valor contábil corrigido quando da cor
reção- do custo CIF do petróleo, nas datas de 
cada alteração da estrutura de preços. 

3 -A contrapartida dessa correção resulta na 
formação de um fundo destinado a atender às 
despesas com prospecção e perfuração para ex
tração de petróleo no território nacional. 
4-Esse procedimento, implantado na Petrcr

brás a partir do exercício-soCial de 1980, inclusive, 
tinha por Objetivo n"eutrãlfza·r Os. teflexos de natu
reza financeira; nas prograrriâções de desembol
so, e de natureza contábil, nas demonstrações 
financeiras da Petrobrás, decorrentes de oscila
ções acentuadas no custo da matéria-prima im
portada e na política cambial praticada no País. 
5-EntrétatJ.to, no infcid da década, a Petro

brás refinava cerca de 80% de petróleo importado 
para atender à demaNda nacional de derivados, 
enquanto que atualmente esse percentual situa-se 
em tomo de 50%-. tendendo a tomar-se mais favo
rável nos próximos anos; 
6-Nestas condições. e tendo em vista não 

mais subsistirem as razões_que determinaram o 
caráter obrigatório abibuído ao registro de valores 
da correção pelo citado § 89 do art 29 Go Decre
to-Lei fi'? 61/66, em sua_atual redação, propõe 
a Petrobrás a alteração contida no anteprojeto 
anexo. 

Valho-me do ensejo para reiterar a Vossa Exce
lência protestos do meu mais profur.do respeito. -
-Antônio Aurellano Chaves de Mendonça, 
Ministro das Minas e Energia. 

Aviso n9 144-SAP. 
Em12 de fevereiro de 1988 

A Sua Excelência o Senhor 
Deputado Paes de Andrade 
DD. Primeiro-Secretário da Câ:in.:ira dos Depu-
tados ,. 
Brasília-DF 

ExCelentíssimo Senhor Primeiro-Secrei:árlo: -
Tenho a honra de encaminhar a essa Secretaria 

mensagem do Excelentissinlo ·senhor Pi-esidente 
da República, acompanahda de exposição de mo
tivos do Senhor Ministro de Estado das Minas 
e Energia, relativa a projeto de lei que "altera o 
§ 89 do art.. 2ç do Decreto-Lei n9 61, de 21 de 
novembro de 1966". 

Aproveito a oportunidade para renoYar a Vossa 
Excelêitcia-Pi-oteStOs de elevada estima e conslde
ração.- Ronaldo Costa Couto, Minsitro-Chefe 
do Gabinete Civil. 

LEGISlAÇÃO aTADA 

DECRETO-lEI N• 61, 

DE 21 DE NOVEMBRO DE 1966 

Altera a legislação relativa ao Imposto 
ánico sobre Lubrificantes e Combusti~ 
veis Líquidos e Gasosos, e dá outras pro
vidências. 

---·---·---·---------------------------····· .... - ...... -:c---:c-:---::-
Art. 29 O preço unitário de realização da refi-

naria dos derivados de petróleo tabelados e pro
duzidos no PaíS, aO qijãl (adicionado o Imposto 
único definido no art. 19 deste decreto-lei), será 

fiXado periodic~ente pelo Cons~ll1o Nacional do_ 
Petróleo, lev;mdp em çons~d~ração,: _ , 

a) o custo. m-édiq do processamento de um 
barril d_e pett:óleo, de moÇo a: espelhar proporcio-. 
nalinente, os níveis dos preços internacionais de 
se1,1s similares, com as adaptações necessárias 
à manutenção da rentabilidade do parque refina
dor nacional e às características do mercado_ Con-
sumidor nacional; · · 

b) os custos do refino e o lucro' capaz de asse~ 
gurar o êxito~ ecpnÔmico' do parque interno, des~ 
membrado em·quatro grupos; assim constituído: 
Gtupo l--CustoS ém· função dos preços dó mer- -
cado intemaciOrial-do petràfeo biutó e oUtros ma
teriais de consumo importados, e à taxa de câm· 
blo. Grupo II - Custos em função das despesas 
co_m pessoal. Grupo III-Outros custos variáveis 
com a conjuntura interna de preços do País. Gru
po IV-Depreciação, amortização e remuneração 
dos capitais investidos; 
~- ii Conselho Nacional do Petróleo procederá 

à jixaçã.o dos preços de realização .das refinarias, 
partindo do preço -de realização -da gasolina auto
motiva A, ora fiXado em· Cr$ 53,44/1 por este __ 

_ decreto-lei, atnbuindo para os quatro grupos _d~: 
custos os seguintes preços percentuais, que_ servi~ 
rãJ:> de base para os reajustamentos de valores: 

Grupo I ---------·-·-·-·------·--------·-·-·--·-·---·--------"·" 74,3 
Grupo U ................................................... ________ , 9,2 
-Grupo DI ........................................................ 12,7 

Grupo IV --·-·--------·-·-·----------·-----·--------·-----......... 3,8· 
d) os preços de realização dos' demais deriva

dos serão fiXados com bas_e na seguinte escala 
de relação, em que a gasolina A. é igual a 100 
que poderá ser aJterada por deliberação do Con
selho Nacional do Petróleo, se q,ssim se fiZer ne~ 
cessárlo em virtude das condições do mercado 
interna dona!':'!: da conjuntura interna de economia 
nacional: 
- Gai;uquefeiio de Petróleo ........ :................... 105 

Gasolina B ..................... , ... ~w ........ , .. ,_.,, .. _.,.. 118 
Querosene ........... , .. "........................................ i35 
Óleo Diesel....................................................... 100-
Óleo Combüstr\rel ............................................. 72 

e) os demais produtos definidos no caput do 
art. 1 o, quando produzidos no País, terão seus 
preços de rea~zação fiXadas dentro dos critérios 
g~rais estabelecidos pelo item a deste parágrafo; 

f) as expressões monetárias das parcelas dos 
preços que constituem os quatro grupos defmidos 
neste artigo serão corridas dentro dos seguintes 
critérios, baseados nos índices e valores de }9 
de janeiro de 1966: Grúpo I-sempre que houver 
alteração da taxa cambial ou do custo CIF do 
petróleo bruto, como definido no § 19 do art. 19 

-deste decreto-lei, pelo quociente da divisão do 
valor CJF-rilédio dos petróleos importados, con
vertido à taxa cambial prevista para o período 
de vigência dos rpeços, pelo correspondente valor 

· dOs mesmos petróleo na data da última fixação 
de preços. GrUpo II- De acordo com os percen
tuais e critérios fiXados em deliberação do Conse
lho Nacional de Política Salarial; Grupo m - Por 
correção monetária, através de índice geral de 

- preços, fornecido pelo COnselho Nacional de Eco
nomia; Grupo IV - De acordo com os coefi
cientes de correção monetária dos ativos imobili
zados, fJXados pelo Conselho NacionaJ de Eco-
nomia. -

Junho de 1988 

§ 1 ~ As. côrreÇões de preços estabelecidas 
neste artigo serão precedidas quando ocorrer 
qualquer das alterações também neste previstas, 
mas nunca com interregno menor de três meses. 

§ 29 O pff!ço ex-refinaria, conforme definido 
na Lei n9 4.452, de 5 de novembro de 1964, será 
formado pela soma do preço de reaJização e do 
Imposto Unico._ 

§ .3.9 _ Para os demais produtos definidos no 
caput do art. 19, quando importados e sem similar 
de produção interna, os seus preços às compa
nhias distnbuidoras serão formados pela soma 
dos custos OF de importação e do Imposto Único 
respectivo. ' 

§ 49 As rubricas de custos incluídas na com
posição dos preços de realização das refmarias, 
para efeito de ressarcimento dos encargos fiscais, 
dos quais a Petróleo Brasjleiro. SA_- Petrobrás, 
está isenta, conforme dispõe o art. 19 da Lei n" 
4.287, de 3 de dezembro de 1963, terão, na Petró
leo Brasileiro SA.-Petrobrás, sua& receitas con
tabilizadas explicitamente a débito das despesas 
de custeio e crédito de Fundo Especial cujas apli
cações serão regulamentadas pelo Conselho Na
cional do Pe_tr6leo. 

DECRETO-LEI N"1.807, 
DE 6 DE OUTUBRO DE I 980 

Acrescenta parágrafo ao art. 29 do De· 
- creto-Lel no 61, de 21 de novembro de 
19_66, qúe alterou a legislação relativa 
ao Imposto único sobre Lubrificantes e 
Combustíveis Líquidos e Gasosos, e dá 
outras providências. -

O Presidente da República,_ no USÇl da atribuição 
que lhe confere o art. 55, item 11, da Constituição, 
decreta: 

Art. 1Q O art. 29-do Decreto-Lei n9 61, de 21 
de novembro de 1966, alterado pelo Decreto-Lei 
n9 1.599, de 30 de dezembro de 1977, fica acres
cido do seguinte parágrafo. 

"§ &' O valor da correção do custo OF do 
petróleo bruto, considerado na fo~ma e para 
os efeitos do § 39 deste artigo, aplicado sobre 
as quantidades de petróleo bruto e, derivados 
existentes na Petróleo Brasileiro SA-Petro
brás, na data de cada correção, será, a partir 
do exercício social a ser encerrado em 31 
de dezembro de 1980, inclusive, registrado 
em conta especial na Petrobrás, para atender 
a despesas com prospecção e extração de 
petróleo em território nacional." 

Art. 29 O vaJor resultante da correção a que 
se refere o § BQ ora acrescentado ao art. 29 do 
Decreto~Lei n9 61, de 1980, enquanto registrado 
em conta especial na Petróleo Brasileiro SA ~ 
Petrobrás, não está sujeito a tribu~ão pelo Im
posto de Renda. 

Art 3~ Este decreto-lei entra em vigor na data 
de sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário. 

BrasiJia, 6 de outubro de 1 980; 15()9 da Indepen
dência e 929 da República. - João Figueiredo 
- Eduardo Pereira de Carvalho - César 
Cais - Delfim Netto. 

(À publicação) 
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PROJETO DE LEI DA CÂMARA 
N• 28, de 1988 

do 3 (três) de Assessor de Juiz e 2 (dois) de 
Secretário de TUriria, inte"gfant.es -do Grupo~Di
reção e Assessoramento SUperioreS, códígo lRT
Ba-DAS-1 02, 'noS feimós do' Anexo I desta lei. 

UXiiSIAçAO aTADA 

-_ LEI N9 7.2õ7, 

(N• 7.183/86, na Casa de origem) § f 9 O cargo de Ass_essor de _Juiz· a que se_ ~ _ 
refere este artigo é privativo de bacharel em Direitó 

DE 5 DEZEMBRO DE 1984 

Dispõe sobre a esbulura das Catego
riaS Funcionais do Grupo-Alividades de 
Apoio Judldário da Justiça do Trabalho, 
altera dispositivos pertinentes e dá ou
tras providências. 

De iniciativa do-Tribunal Superior _do Trabalho 

Altera a composição do Tribunal Re
gional do Trabalho da 8' Região, cria car
gos e dâ outras providências. 

O Congresso Nacional decreta: , , - . _ . _ .... 
Art. 1 o O Tribunal Regional do Trabalho 9,a 

Oitava Região compór-se-ã de 12 (doze) Juízes, 
sendo 8 (oito) togados, vitalícios, e4 (quatro) clas
sistas, temporários. 

Art. 2~ Para atender à nçwa composição a que 
se refere o artigo anterior fica criado 1 (un;ü cargo 
de Juiz togado, vitalício, a ser provido pela nomea
ção, por promoção, de Juiz President~- de J\..\nta 
de Conciliação e -.Julgamento da Região, e 2 
(duas) fLJnções de Juiz cl~_st.-ª,._temporário, sen
do uma para representação dos empregados_ e 
outra para representação dos ~mpre-gadores. 

§ 19 O provimentO dos c;_argos e funç_õe_~ de . 
Juiz criados por esta lei obedece~á ao que a lei 
dispuser a respeito. 

§ 29 Haverá um suplente para cada Juiz elas~ 
sista 

Art. 3~ Ficam criados,-no._Quadro> de Pesso~l 
da Secretaria do Tnbunal Regional do Trabalho 
da a• Região, 5 { cirrco) cargos em com_issão, sen~ 

e será p_rçen~hido mediante livre indicação do 
Ju!z, nafOiTna-previstano § Z' do arl97 da ConStí~ 
tuição Federal em vigor. 

§ 29 A dassificação dos .cargos criados por 
este artigo far-se-à por ato da Presidência, após 
delib_eração do Tribunal Regional do Trabalho da . 
a' Região, observado_ o_ disposto_ no art 49 da Lei 
n9 7267, de 5 d,e d~mbro de 19&4, ·-

Art 49 Ficam criados, no Quadro,do Pessoal' 
Permanente da Secretaria do Tribun.!3] _Regional 
do Trabalho da a• Região, os cargos de provi
mento efetivo constantes do Anexo II desta lei. 

Parágrafo único. OS cargos de que trata este 
artigo serão distribuídos pelas classes das respec
ti~ categorias futl~ionais, por ato da Presidência 
do Tribunal, observando-se o'critério de locação_ 
vigente, sendo o seu preenchimento feito de acoi'-
do com as normas legais e _regulamentares em· 
vigor. · 

--Art. SO A despesa decorrente da aplicação 
desta lei correrá à conta dos r~ursos orçamen
tários consignados à Justiça do Trabalho da & 
Região. 

Art. 6? Esta lei entra em vigor na data .de sua 
publicação. 

Arl 79 Revogam-se as disposições em -con
trário. 

ANEXO I 

Grupo 

Direção e Assessoramento 
Superiores 

Grupo 

(Art. 3• da Lei n• ) 
Tribunal Regional do Trabalho da a• Região 

Cargos de Proyimento ém Comissão 

Denominaç~o 

Assesson:ie Juiz 
Sec"retá_rio. de TLUma 

ANEXO II 
(Art. 4• da Lei n• ) 

Tribunal RegionaJ do Trabalho_ da_& Região 
Cargos de Provimento Efetivo_ 

03 
02 

Categorias Funcionais 
N~de 

cargos 

AtMdades de Apoio Judiciárió Téçrtlco Judiciário 
Auxiliar Judiciário 

05 
. 03 

Agente de Segurança Judiciária 
Atendente Judiciário 

03 
03 

Código 
iR'r-aa.i>AS-Já2 
1RT-8a-DAS·102 

Código 

1RT·Ba·A.J·021 
lRT-Ba-AJ-023 
lRT·&t-AJ-024 · 

___ lRT·Ba-N-025 

O Presidente da Repfd>lica: _ _ _ 
Faço saber que·o Cóngressó f'iacionàl decà~tà · 

e eu sanciono a' segUinte lei: - -
Art. 1? As Ca~gorias Funcionai~ d~ GruP9-A~ · 

tividades de Apoio Judiciário, Código N-020, ·per
tencentes aos Q\J.adros Perro_~nente::? das SecJe
tarias dos Tribun~is_do Trabalho, passam a ser 
estruturadas ria Forma constanté do Ariexo a e~ 
lei. 

Art. 2? Os funcionários integrantes das Cate
gorias Funcionais mencionadas no artigo anterior 
serão posicionados nas classes a que correspon
dam as referêncías de que são _ocupantes. 

Parágrafo único. Na transposição para a nova 
estrutwa, as referê~cias da classe _inicial que te_
nham sido suprirhidas passaião- a correspOnder 
à prlrtléfrá referência da respectiva CategOria Fun-
cional. -

Art. 39 Os Tribunais do Trabalho, através de 
atO interno;-- E:stãbelecéfãõ- normas- regulamenta
res necessárias à_ex,eçyção_®stá leL 

Art. 49_ A r:eestruturaçãq dos Grupos-Direção 
e Assessoram_ ente __ S\iperio"res dos TribunaiS do 
Trabalho e a Classificijçãã -dos Cargos que os 
integram far~se-ão por deliberação dos respec
tivos Tnbunais, observada a escal9,~e DÍveis cons
tantes do Anexo 11 do Decreto-Lei n9 1.ã20, de 
11 de dezembro de 198Q. 

Parágrafo único. Ficam estendidos _à Justiça 
do Trabalho os níveis _5_ e 6, aciesddos à escala 
referida neste artigo pelo art 39 do Decreto-Lei 
n9 1.445, de 13 de fevereiro de 1976. 

_Arl 59 Poderão ser aproveitadOs, nO QuacJro 
Permanente da_ Se_çretari!3 _doTribunal superiOr 
dO Tfába1lió, os seividorés "de oUtros órgãos da 
Administração Pública que se encontrarem pres
tando s_erviços, na qualidade de re_quisitados, na 

. d~a de_ vigência deeyta lei, desde que haja concor-
dância do órgão de origem. -

Art. & As despesas decorrentes do disposto 
nesta lei correrão à conta das dotações orçamen
tárias próprias da Justiça do Trabalhç. 

Art. 7o Esta iEii entra ém vigor na data de sua 
-publicação. 

Art. & Revogam-se as disposições em con-
trárlO. ·~- - -- -~- -· · ---

Bt~i~, 5 de dezembro de 1984; 1639 de Inde
pendência e 969 da República. - JOÃO FI
.G_(IEIREDO ..,-lbrablm Abi·Ackel. 
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ANEXO 
(Lei n~ 7.267, de 5 de dezembro de 1984) 

Referência de vencimentos c;l.os~cargos efetivos do Grupo-Atividades de Apoio Judic!ário ·-TST -AJ-OLO 

Categorias Funcionais Código RéierênclaS de ·venclinentos 

a ) Técnico JudiciáriÓ AJ-021 · ClaSse_-EspédaJ NS ii a 25 
CiãSse "B"_ NS Ii>' .:i 2i 

b) Taquígrafo Judiciário: AJ-022 

c) Auxiliar Judiciário AJ-023 

__ AJ,Q24 

e ) Atendente Judiciário AJ-o25 

f) Taquígrafo Auxiliar ÀJ-026 

g) Oficial de_Jus_ti_ça Aval_i-ª_Qor AJ-027 

(A publicação.) 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA 

N• 29, DE 1988 
(N~ 277/87, na Casa de origem) 

Estabelece norma para fixação do sa~ 
lário-mínlmo. 

O Cohgresso Nacional deçreta: 
Art. 1 Q Passa a denominar-se salári"o-mínino 

o Piso Nacional de Salários, cujo valor corres
ponderá a 15 (quinze) Obrigações -do Tesouro 
Nadonal Nacional - OTN. 

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

Arl 3Q Revogam-se_ as disposições em c~n
trário. 

(Á publicação.) 

PROJETO DE DECRETO LEGIS
LATIVO 

N• 10, DE 1988 
(N• 152/86, na Câmara âos Deputados) 

Aprova o texto do Protocolo de Refonna 
da Carl:a da organização dos Estados 
Americanos - OEA, denominado "Pro
tocolo de Cartagena das indias", apro· 
vado no XIV Periodo Extraordinário de 
Sessões da _Assembléia (ieral da OE!\, 
realizado em Cartagena das indias, Co
lômbia, no periodo de 2 a 4 de dezembro 
de 1985. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1 ~> Fica aprovado o texto do Protocolo 

de Reforma da Carta da QrganizaÇão dos Estados 

Clãsse-''A" -- NS 10-a--15 

Classe Especial NS22a25 
Classe ·"B"' NS 16a21 
Classe "A., NS 10 a 15 --

Classe Espe-~ii:d NM 32a ~5 
Classe "B" NM2Sa~1 
Classe "A". NM24a27 

çrasse· EsPecial NM28a33 
Classe ''B" ___ · NM21 a27 
Oasse-"A'·-- NM 14a20 

Ci~~~~ ~ecútl_:- NM28a33 
Classe' _ _ NM21 a27 
Classe "A" NM 14a20 

Classe Especial NM32a~5 
Classe ''B" NM28a31 
Classe "A" NM24a27 

tfasse -ESPécial- --Ns 22 a 25 
Classe ''6" NS16a21 
Class_e "A~' - NS10a15 

Americanos - OEA. denominado "Protocolo de 
Cartagena das fndias", Colômbia, no período de 
2 a 4 de dezembro de 1985. 

Art. 25' -Este decreto legislativo entra em vígor 
na data de sua publicação. 

MENSAGEM N' 157, DE !986 

Excelentíssimos Senhores Membros do Con
gresso Nacional: 

Em conformidade com o disposto no art. 44, 
jndso (, da Constituição Federal, tenho a honra 
de submeter à elevada consideração de Vossas 
ExceLências, acompanhado de exposição de mo
tivos_ do Senhor Ministro de Estado das Relações 
Exteriores,- o texto do Protocolo de Reforma da 
Carta da Organização dos Estados Americanos 
-___ QEA, denominado "Protocolo de Cartagena 
das ln dias", aprovado no XIV Período Extraordi
nário de Sessões da Assembléia Geral da OEA, 
realizado em Cartagena das fndias, Colômbia, _de 

· 2 a 4 de dezembro de 1985. " 

O referido Protoc.olo contempla algumas modi
ficações de _s_ubst.ãncia, muitas das quais originá
rias de documentos apresentados pela Delegação 
brasileira Entre essas, destacaria a adoçãQ dqs 
conceitos_ de "demo"tratia·representativa" e "de
senvolvímento regional", constituindo-s.e o pri
meiro em condição indispensável à estabilidade, 
paz e desenvoMmento regional, e o último er:n 
responsabilidade comum dQs_Está.dos-membros. 

Assim, os resultados da XIV Assembléia Geral 
da OEA, consubstanciados no "Protocolo de Car
tagena das fndias", atendem aos interesses do 
Brasil, conform~ registra a mencionada exposição 
de motivos. --
. Brasília, 19 de maio 1986.- José Samey. 

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS.N• DENDÇOTISRC/ 
CAICJ/96/PREG- DEA, DÇ._l4 DE MAIO 
DJ;:1986,DOSENHORMINISTRODEESTA
DO DAS -RELAÇÕES EXfERIORES. 

A Sua E:Xcelên_d_a o Senhor · - -
Doutor José_Samey, 
Presidente da República 

Senhor Presidente, _ 
O XIV Período E:Jçtraordinário de -SessÕes_ da 

AsSeriíbiêia Géal da OrgãriiZaçãO dos Estados 
Americanos, celebrado em Cartag'e.na das Índias, 
Colômbia,_ de 2 a 4 de dezembro de 1985, reto
mou o-ex'aíite-'dos textos emanados da Comissão 
ESpecial para EstUdar o Sisterna lnteramericano 
e- Propor Medidas para sua Reestruturaçao -
CEESI, cujos trabalhos duraram de 1972 a 1975 
e redundaram em propostas de:_ reforma da Carta 
da OEA,- do Tratado lnteramerican9 qe ~sistên
cia -RéCípiocã-~ TIAR, e de assinatura de duas 
CohveriÇões: sobre SeQ-urança Econômica Cole
tiVã ·para-ooesenvolvimento e sobre Cooperação 
para o Desenvolvimento Integral. 

2, A ~ss~bléia em Cartegena limitou-se, na 
prática, a considerar o projeto de reforma da Car
ta, na qual foram introduzidas as seguintes modifi-
c;;~.ções de substância: _ 
- a) adOção do conceito de ''democracia repre
sentativã" comO condição indispensável para a 
estabilidade, a paz e o desenvo_lvimento da região, 
propondo-se a Organização a pi-ômoVe-lo dentro 
do respeito ao principio d-e não~interVenção; 

b) inclusão~ entre os princípios da OEA. do 
direito de os Estados esçolherem seus sistell1é!_S 
político, ec_onôrnico e socjal sem qualquer inge-
rência externa; - -

c) incOrporação, do conceito de ·.,cfe~envolvi
mento integral", -~br.:~.ngendo os campos econô
mico, social, educacional, cultural, cienb1ko e f.ec
nológico, constituindo-se numa responsabilidade 
comum e solidária dos Estados-membros; 

d) POssibilidade de qualqUer parte- numa con
trovérsia recorrer ao Con.$_eJho Permanente para 

- obfenção de bons oficfos, sem a necessidade_do 
acordo prévlo das outras partes envolvidas; 

e) extinção da Comissão Interamericana de 
Soluções Pacfficas, atribuindo-se ao Conselho 
Permanente a faculdade de efetuar a "investiga
ção de fatos" relacionados coro a controvérsia, 
inclusive no território de qualquer das partes. com 
o prévio consentimento do respectivo Governo, 
bem como a competência para estabelecer co
missões ad hoc para a solução pac:ffica de contro
vérsias, com a anuência das partes interessadas; 

f) transferência do artigo 8° - que impede 
o ingresso de Quiana e Belize ria OEA - para 
o capítUlo d_as "disposições transitórias", com vali
dade limitada a 10-12~90; em seu lugar, passou 
a vigorar novo texto que permite a admissão. de 
colónias que vierem a consegUíf sua indepen
dência, com exceção das Ilhas Malvinas, excluídas 
por ~rtifído de red~ção; · 

g) concessão de maiores poderes ao ·secretá
rio-Geral, o qual poderá participar com voz, mas 
sem voto, de todas as reuniões da O_rganização 
e, ainda, poderá chamar a atenção da Assembléia 
Geral ou do COnselho Permanente para qualquer 
assunto que, a seu JUízo, possa vir a afeta a pàz 
e ã segurançi'r do Continente o desenvolvimento 
dos Estados-membros; 

h) simplificação da agenda das As:;;embléias 
Gerais com a transferência, par.cl o Conselho Per~ 
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manente, da competência para receber e ana1isar 
os relatórios anuais dos Cons_elhos técnico e dos 
órgãos especializados do-Sistema. . 

3. Em consonância com sua postura durante 
os debates que precederam_ a_ YJY AGE e cõm 
vistas e evitar dispersão e. concentxar esfor_ços_em 
ponto_s importantes, o .Brasil apresentou, no início 
dos trabalhos da Assembléia, um conjunto de arti
gos reformulados que contavam com apoio explí
cito ou pareçiam ser objeto de ampla aceitação. 
Ao final, grande parte das modificaçõe_s 1ricorpo
radas à Carta foram baseadas n_o documento ela
borado pala Delegação brasileira. Assim, os resul
tados da XlV_AGE, consubstao._çia_çlos no cj.ocu
mento intitulado "Protocolo 9-e Çartagena das fn
dias", atenderam aos interesses do Brasil. 

4. Os resultados da XIV AG~ no campo políti
co-jurídico podem. caso retificad.os e postas em 
prática efetiva, significar a dinamização da OEA, 
no contexto mais amplo do fortaleCimento dos 
vínculos de diá1ogo e cooperação madura entre 
as nações do Hemisfério._~is do que alterações 
importantes na Ca:rta da Organização, a Assem
bléia Geral de CartagEma trouxe de volta ao Siste
ma a certeza de_ que os Estados-membros não 
pretendem abrir mão do foJ:'o contine"ritãl. 

5. À luz_ dQ exposto, permito-me propof a Vos
sa Excelência_ a ratificação pelo Brasil do Proto
colo da Reforma da Cartã da Organização dos 
Estados Americanos, para o que será necessária, 
nos termos do artigo 44, [, da Constitu_iç_ão fede
ral, a prévia aprovação do Congresso Nacional. 
Para esse fun, tenho a honra de submeter. o inclu
so projeto de mansagem ao Congresso Nacionat 
para que Vossa Excelência, se assim houver por 
bem, encaminhe_o texto, em anexo, do "Protocolo 
de Cartagena das fndias" à consideração do Poder 
Legislativo. _ _ 

Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa 
Excelência, Senhor Presidente, o.s protestos do 
meu mais profundo respeito. -llegíveL. ................ .. 

PROTOCOLO DE REFORMA DA 
CARTA DA ORGANIZAÇÃO DOS 

ESTADOS AMERICANOS 

"Protocolo de Cartagena das fndias" 

Em nome dos seus povos, os Estados Ameri
canos, representados no décimo quarto período · 
extraordinário de sessões da Assembléia Gerai, 
reunida em Cartagena das Índias, Colômbia, con
vêm em firmar o seguinte: 

Protocolo de Refonna da Carta da 
Organização dos Estados Americanos 

ARTIGO! 

Modifica-se o texto do Preâmhulo da Carta da 
Organização dos Estados AmericanoS, o qUal pas
sa a ter a seguinte redação: 

Em nome dos seus povos, os Estados repre
sentados na Nona Conferência Internacional 
Americana, 

Convencidos de que a missão histórica da Amé
rica é OfereCer -ao Homem urna terra de liberdade 
e wn ambiente favorável ao desenvolvimento de 
sua personalidade e à realização de suas justas 
aspirações; 

Conscientes de que esta missão já inspirou nu
merosos -convênios e acordos_ cuja virtude essen
cial se origina do seu desejo de conviver em paz 
e de promov.er, mediante sua mútua cornpreen-

são e seu respeito pela soberania de cada um, 
o,!Jle1horarnento 9-e _toc1os na independência, na 
igualdade e no direito; .. . . -
_ _§eguros de que a democracia representativa 
é condição indispensável para a estabilidade, a 
paz e o desenvolvimento da região; -

Certos de que o verdade_iro sentido da soliàaríe
dade americana e da boa vizinhança não pode 
ser outro senão o de consolidar neste Continente, 
dentro do quadro das instituições democráticas, 
um regfrÍle · de liberdade individual e de justiça 
social, fundado.no respeito dos direitos essenciais 
do Homem; 
. Pers_U.adldQs de que o bem-estar de. todos eles, 

assim como sua contribuição ao progresso e_ à 
civilização do mundo exigirá, cada vez mais, uma 
intensa cooperação continental; 

Resolvidos a perseVerar na hobre empresa que 
a Humanidade confiou às Nações Unidas, cujos 
princípios e prop6sifos reafirmam solenemente; 

Convencidos de que a organização jurídica é 
wna condição necessária à segurança e à paz, 
baseadas na ord.em moral e na justiça; e 

De aco!dÓ com ~-ResoluÇão IX dã Coofe~ê~nçia 
sobre Problemas de Guerra e di Paz, reunida ni 
cidade do_Méxi.co, 

ARTIGO II 

ModificarD_-se __ Qs __ te_~ ·dos seguintes artigoS 
da Cartá da Organização dos Estados America
nos, os quais passam a ter a seguinte redação: 

Artigo 1 

Os EStãdos AmeriCanOs consag-ram nesta Car
ta a organização ÍntérOacional que vêm deSenvol
~ndo_ para conseguir urna ordei:n de paz e de 
justiça, para: próffiõVér -suã Solidariedade, intensi
ficar sua cOlaboração- e_ defender_ Sua -Soberania, 
sua integridade ter-ritorial e súa _independência. 
Dentro das Nações Unidas, a Orgc_~.niza.ção do~ 
Estados Americanos constiturum Orgãfiismo re
gional. 

A Organização dos Estados Americanos não _ 
tem mais faculdades que aquelas expressamente 
conferidas por esta Carta, nenhuma de cujas dis
posições a autoriza a intervir em assuntos de juris
dição interna dos Estados-membros. 

Artigo 2 

Para realizar os princípios em que se bas~ia 
e para cumprir com suas _obrigações regionais, 
de acordo com a Carta das Nações Unidas, a 
Organização dos -Éstados Americanos estabelece __ 
corno propósitos essenciais os seguintes: 

a) garantir a paz e a segurança continentais; 
b) promover e consolidar a democracia repre

sentativa, respeitado o princípio da não-interven
ção; 

c) prevenir as possíveis causas de dificuldades 
e assegurar a solução pacífica das_ controvérsias 
que surjam entre seus membros; 

d) organizar a ação soUdária destes em caso 
de agressão; 

e) procurar a solução dos problemas políticos, 
jurídicos e econômicos, que surgirem entre os . 
Estados-membros; 

f) _ promover, por meio da ação cooperativa, 
seú. desenvolvimento_ económico, saciare cultUral; 
e 

g) alcançar uma efetiva limitação de arma
mentos convencionais, que permita dedicar a 
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maior soma de recursos ao _d~e_nvplvimento eco
Tiôffiico~sOcial" dOS-EstadQs~memb~:os. 

Artlgo3 

Os Estados Arnericao.ós reafirmam os seQJ,lin-
tes princípios: -

a) o direito internacional é a norma de conduta 
dos EStados em suas relações recíprocas; 

b) a ordem iotemªdºnal_é c;:onl!titufda es~en~ 
cialrnente pelo respeito à personalidade, sobe
rariia e independência dos EStados e pelo cumpri
mento fiel das obrigiaÇões-emanadas dos tratados 
e de outras fonteS do direito internacional; 

c) a boa fé deve reger as relações dos Estados 
entre si; · - ~ 

d) a solidariedade dos Estados Americanos e 
os altos fins a i(Ue e lia visa requerem a organização 
politicados mesmos, com base no exerd.cio_efeti
vo da dernocrãcia representativa; 

e) todo Estado tem o direito de esCQJher, sem_ 
ingerência externa,- seu sistema políti_Co,- eConó
mico e sOcíaT, bem como de organizar -Se _da ma
neira que mais lhe convenha, e tem o d~ver de 
não intervir nos assuntos de outro Esfad.o. Sujéltos 
ao acima disposto, os Estados Americanos co~ 
perárão amplamente entre si, independentemente 
da natureza de seUs sistemas políticos, econó
micos e sociais; 

f) os Estados Americanos condenam a guerra 
de agressão: a vitória não dá dirt::itos; ___ _ 

g) a agressão a um Estado_ Afrlerlcano cons
titui uma agressão- a todos __ Os- deinaiS EstadõS 
Americanos; 

h) as: controvérsias -de caráter internacional, 
que surgirem entre dois ou mais Estados Atneri
canos, deverão ser resolvidas por meio de proces-
sos pacíficos; _ 
_ i)_ a justiça e a segútanÇa sociafs--são bases 
de uma paz duradoura; 

j) a cooperação económica é essencial para 
o·_bem-estar_ e para a Prosperidade comuns dos 
povos do Continente; 

k) _os Estados Americanos proclamam_ os d_!:. 
re.itos fundamenta~_da pessoa humana, sem fazer 
âistinção de raça, nacionalidade, credo ou sexo; 

I) _a_unidade ~spiritual da Cori"tiQ_~i""!_~baseia-se_ 
no respeito à personalidade cultural dÕs países 
americanos e exige a sua estreita colab_oração 
para as altas finalidades da cultura humana; 
. m) a educação dos povos deve orientar-se pa

ra a justiça; á liberdade e a paz. 

Art]go 8 

· O Coilselho PeiTn.9.i1é1té rião-fõrmulãfâ nenhu
ma recornendâção, nem a Assembléia Geral to
rnará decisão alguma sob:re pedido de admissão 
apresentado por entidade política cujo territódo 
esteja sujeito, totàl ciu-pardi:dmente e -em época 
anterior à data de 18 de dezembro de 1964, fixada 
pela Primeira Conferência Internarnericana Ex
traordiriári;;_l., a litígiO O_!!_ r~dãmação entre país- eX
traCOntinental e um ou mais Estados-rnernbfõs 
da Organizaçã_o, enqual)to não= se houver posto 
fim à controvérsia mediailte processO padfico. 
Este artigp permanecerá em vigor ·até 1 O de de
zembro de 1990. 

Artigo 23 

As-controvérsias internacionais e_ntr~_os Est~
dos~membros devem ser submetidas aos proces
sos de soluçã_o pacífica indicados nesta Carta. 
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Esta disposição não será interpretada no sen
tido de prejudicar os direitos e ~õ"QrigaÇões dos 
Estados-membros de acordo com os .artigos 34 
e 35 da Carta da.s Nações .Unida_s_. 

Artigo 26 

Um tratado especial estabelecerá os meios ;3d e: 
quados para solução da. controvérsias e determi
nará os procesos pertinentes a cada_ um do~ 
meios pacíficos, de forma a não perinitir qUe con
trovérsia alguma entre os Estados Americaoos 
possa ficar sem solução definitiva, dentro de um 
prazo razoável. 

Artigo 29 

Os Estados-membros, inspirados nos prind
pios· de solidariedade_ e cooperação interameri
canas, comprometem--se a unir seus esforÇOs no 
sentido de que impere a justiça social inte.ma~ 
clonai em suas relações e de que seus povos 
alcancem um desenvolvimento integral, condi- . 
ções indíspen.sáveis para a paZ e· a segurança. 
O desenvolvimento integral_ abrange os campos 
económico, social, educacional, cultuial, ci_enti
fico e tecnológicO, nos cjuais devém ser atingidas 
as metas que cada país definir para ãkançá-lo. 

Artigo 34 

üi. diversificação das exportações e ampliação 
_ das oportunidades de exportação dos produtos 
m~nl:lfaturados e semlf:nanufaturados de países 
~ desenvolvimento; e_ _ 
· iv: condições favoráveis -ao aumento das recei· 

tãS reais prOvenientes das exportações dos Esta
dos-membros, especialmente dos países em de· 
_senvolvimento da" região, e ao aumento de sua 
participação no comércio internacional. 

. -- ·-- -
Artlgo45 

Os Estados-membros darão primordial-impor
tância, dentro dos seus planos de desenvolvimen
to ao estímulo da educação, da Ciência, da tecno

-logia e da cultura, -orientadas no sentido do melho
. ramento integral da pessoa humana e como fun

damento da democracia, da justiça social e do 
progressd. ·· 

Artlgo46 

OS E.stados-me_mbros cooperarão entre si, a 
fiin de atender às suaS necessidades no tocante 
à educação, promover a pe~qliisa científica ·e im
pulsionar o prOgresso tecnOlógico para seu de
senvolvimento integral. Considerar-se-ão indivi
dUa] e solidariamente comprometidos a preservar 
e enriquecer o património cultural dos povos ame-
ricanos. 

Artlgo49 

Os EStados-membros promoverão a ciência e 

Os EStados-membros devem abster-se de exer
cer políticas e praticar ações Ou tomar· medidas 
que tenham sérios efeitos adversos sobre o Qese_n- __ 
volvimento de outros EStados-me.mbros. 

- o a"lecnologia por melo de atividades de ensino, 
pesquisa e desenvolVimento técnológico.e de pro
gramas de difusão- e divulgação; estimularão as 
atividades no campo-da tecnologia, com o propó
sitO de adequá-Ia às necessidades do seu desen
-volvimento integral; concertarão de maneira eficaz 
sua cooperação nessas matérias; e ampliarão 
substancialmente o intercâmbio de conhecimen: 

Artigo 37 

Os Estados-membros,. reconhec.en_do a estrita 
interdependêncla que há entre _o comérc.io exte
rior e o desenvolvimento econôm!co e s_ocial, d_e~ 
vem envidar esforços, individuais e coletivos, a 
fim de conseguir: 

a) condições favoráveis de acesso aos merca
dos mundiais para os produtos dos países em 
desenvolvimento da região, especialmente por 
meio da redução ou abolição, por parte dos países 
importadores das barreiras a1fandegárias e não 
alfandegárias que afetam aS exportações dos_Es- _ 
tados-membros da Orgariização, salvo quando 
tais barreiras se aplicarem a fun de diversificar 
a estruturaeconômica, acelerj)r Q desenvolvimen
to do_s__Esta:dos~emb_r~_m_enos desenvolvidos 
e intensificar seu processo de integração econô
mica. ou quando se relacionªre:r:n ÇQrn a segu
rança nacional ou co_m as necessiQ;:tdes do equilí
brio económico; 

b) continuidade do seu desenvolvimento eco
nómicO e social, mediante: 

i. melhores condições para o co'11ércio de pro
dutos bá.sicos por meio de convênios internacio
nais, quando forem adequados; de processos or
denados de comercialização que_evitero a pertur
bação dos mercados; e de outras medidªs desti
nadas a promover a expansão de mercados e 
a obter receitas seguras para os produtores, fome
cimentos adequados e seguros para os cons~~
dores, e preços estáveis_ que sejam ao meslnó 
tempo recompensador_a _para os produtores e 
eqüitativos para os consumidores; 

ii. melhor cooperação lritemactonal no setor _ 
financeiro e adoção de outros meios para atenuar 
os efeitos adversos das acentuadas flutuações das 
receitas de exportação que experimentam os paí· 
ses exportadores de produtos básicos; 

- tos .de acordo com os_ objetivos e leis nacionais 
e os tratados vigentes. 

}\rtlgo 52 

A Assembléia Geral é o órg~o supremo da Or
. _gartizaç~o -dos Estados Ameri_canos. Tem por 

principais abibuições, além das outras que lhe 
confere a Carta, as ·seguintes: 

a) decidir a ação e a politica gerais da Organi
. zação, determinar a estrutura e funções de seus 

órgãos e considerar qualquer assunto relativo à 
convivência dos Estados americanos; 

b) estabelecer normas para a coordenação 
:_-das atividades dos órgãos, organismos e entida

des âa Organii13:ção entre si e de tais atividades 
com as das outras instituições do Sistema Intera

- mf!ricano; -
- -c)- fortalecer e harmonizar a cooperação com 
as Nações Unidas e seus organismos especia
lizados; 

. d) promover a colaboração, especialmente 
nos setores econômico, social e cultural, com ou
tras organizações internacionais cujos objetivos 
sej~m aQ.-ªlpgos _aos da Organização dos Estados 
Americanos; -- -

e) aprovar o orçamento-programa da Organi
zaçãO ei f!Xár às quotas dos Estados-membros; 

_-___ O coo::ilderaros_relatórlosdaReunião de Con
Sulta dos MiniStros das ReJaçôes Exteriores e as 
observações e recomendações que, a respeito 
dos relatór1os que devem ser apresentados pelos 
d~mais órgãos e entidades, lhe sejam submetidas 
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pelo Conselho Permanente, conforme o disposto 
na alínea f do artigo 91, bem como os __ r:elatórios 
de qualquer órgãoqae a pr?Pria Assembléia Geral 
requeira; 

g) ádotar as normas gerais que devem reger 
o funcionamentõ -da Secretaria Geral; e 

h) aprovar seu regulamento e, pelo voto de 
dois terÇos, sua agenda. 

A Assembléia Geral exercerá suas atrib)Jições 
de ·acordo com o_ disposto na Carta e em outros 

._tratados interamericanos. 

Artigo 63 
- -- - -

Em caso_ de ataque armado .:io território de 
um Estado americano ou dentro.Q~ zona de segu
rança demarcada pelo tratado em _vigor, o Presi
dente do Conselho Permanente reunirá o Conse
lho, sem demora, a fim de determinar a convo;. 
cação da Reunião de Consulta, sem_ prejuízo do 
dispoto no Tratado lnteramericano de Assistência 
ReÇíproca no que diz respeito aos Estados Partes 
no referido instrwnento. 

-Artigo 81 

O Conselho Permanente agirá próvísoriamente 
como ÓrQãó de CoriSulta, conforme o estabe
lecido no tratado especial sobre a matéria. 

Artigo 90 

No desempenho das funções relativas à solu
ção pacífica de controvérsias, o Conselho Perma
nente e a comissão ad hoc respectiva deverão 
observar as disposições da Carta e os prím:ípios 
e normas do direito inte_macion~l. bem como levar 
em confa a existência dos tratados vigentes entre 
as partes. 

Artigo 91 

... _C.onlpete tàmbém ao Conselho Permanente: 
a) executar as decisões da Assembléia Geral 

ou da Reunião de Consulta dos MiniStros da.s._Rela
ções Exteriores, cujo cumprimento não haja sido 
confiado a nenhuma outra entidad~~ 

b) velar pela observância das normas que re
gulam o funCíonamelito da Se-cretaria Gerai e, 
quando a Assembléia Geral não est.iver re.~,mida, 
adotar as disposições de natureza regulamentar 
que habilitem a Secretaria Geral para o cumpri-
mento de suas funções administrativas; -
· c) atuar comO Comissão Preparatória da As~ 
sembléia Geral nas condições estabelecidas pelo 
artigo 58 da Carta, a não ser que a Assembléia 
Geral decida de maneira difer~nte; _ ,-

d) preparar, a pedido dos Estados-membros 
e com a cooperação dos órg_ãos pertinentes da 
Organização, proJetes ae acordo destinados a 
promover e facilitar a colabcirãçãO entre a_Orgahi
zação dos Estado.s Arneriqmos e ;:ts Nações Ujli
das, ou entre a Organização e Estados Ameri
canos e as Nações Unidas, ou entre _a Organização 
e outros organismos_americanos de reconhecida 
autoridade internacional. Esses projetas serão 
subm~tidos à aprovação da Assembléia Geral; 

e) formular recomendações à Assembléia Ge
ral sobre o funcionamento da Organização e so
bre _a coordenação dos __ seus órgãos subsidiários, 
organismos e comissões; 

O considerar os relatórios dos outros Conse
lhos, da ComissãoJurídjca lnteramericana, da Co
missão Inte_ramericana de Dir.~itos Humanos, da 
Secretaria Geral, dos organismos e conferências 
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especializadas e dos demais órgãos e entidades, 
e apresentar à Assembléia QeraJ as obseryaç_ões 
e recomendações que julgue pertinentes; e 

g) exercer as demais funções que lhe atribui 
a Carta. 

Artigo 107 

A Comissão Juridica lnteramericana ser_á com
posta de onze juristas nacionais dos Estados
membros, eleitos, de listas de três candidatos 
apresentadas pelos referidos Estados, para. um 
periodo de quatro anos. A Assembléia Geral pro
cederá à eleição, de acordo com um regime que 
leve em conta a renovação parcial e procure, na 
medida do possível, uma representação geográ
fica eqüitativa. Não poderá haver na Comissão 
mais de um membro da mesma nacionalidade. 

As vagas que ocorrerem por razões diferentes 
da expiração normal dos mandatos dos membros 
da Comissão serão preenchidos pelo Conselho 
Permanente da Organização, de acordo com os 
mesmos critérios estabelecidos no parágrafo an
terior. 

Artigo 116 

O Secretário-Geral ou seu representante pode
rá participar, com direito a palavra, mas sem voto, 
de todas as reuniões d_a Organização. 

O Secretário-Geral poderá levar à atenção da 
Assembléia Geral ou do Conselho Permanente 
qualquer assunto que, na sua opinião, possa afetar 
a paz e a segurança do Continente e o desenvol
vimento dos Estados-membros. 

As atribuições a que se refere o parágrafo ante
rior serão exercidas em conformidade com esta 
Carta. . 

Artigo 127 

A sede da Secretaria Geral é a cidade de Wa
shington, D.C. 

ARTIGO lU 

Eliminam-se os seguintes artigos da Carta da 
Organização-dos Estados Americanos: 30, 31, 32, 
33, 83, 84, 85, 86 87 e 88. · . · 

ARTIGO IV 

Incorporam-se à Carta da Organização dos Es
tados Americanos os seguintes nciVos artigos, as
sim numerados: 

Artigo 8 

A condição de membro da Obrigação estará 
restringida aos Estados independentes do Conti
nente que, em 1 O de dezembro de 1985, forem 
membros das Nações Unidas, e aos territórios 
não-autônomos mencionados no documento 
OENSer.P, AG/doe. 1939/85, de 5 de novembro 
d~ 1985, quando alcançarem a sua independên
oa. 

Artigo 30 

A cooperação interarnericana para-o desenvol
vimento integral é responsabilidade comum e so
lidária dos Estados-membros, no contexto dos 
princípios democráticos e das instituições do Sts
tema Interamericano. Deve compreender os cam
pos económico, social, educacional, cultural, e 
científico e tecnológico, apoiar a consecução dos 
objetivos nacionais dos E~dos-rnerilbros e res
peitar as prioridades que cada país focar em seus 

planos de desenvolvimento; sem vinculações nem 
condições de caráter politico. 

Àri:Íg.; 31 

A cooperação interamericana para o desenvol
vimento integral deve ser contínua e encaminhar
se, de preferência, por meio de organismos multi

- laterais, sem prejuízo da cooperação bilateral 
acordada entre Estados-membros. 

Os Estados-membros contríb~ráo pãra a coo
peração ·tnteramericana para o desenvolvimento 
integral, de acordO com s-eus recursos e possibi
lidades e em conformidade com suas leis. 

Artigo 32 

O desenvolvimento é responsabilidade primor
dial de c"adã país e deve constituir Uin processo 
integral e_ continuado para a criação de uma .or
dem ecOriómica e socjaljusta que permita a plena 
realização dà pessoa humana e para isso cOri-
bibua. -

Artigo 33 

ós EStados-memb.ros: conyêm em que a isi,tal
dade de oportunidades, a distribuição eqÇiitativa 
d~ rique_za e da renda, bem como a plena paJj:ici
pação de seus povos_ nas decl_s&:s relativas a_seu 
próprio desenvolvimento, são, entre outros, objeti· 
vos básicos do desenvolvimento integral. Para al
cançá-los convêm, da mesma forrn'!! em dedicar 
seus maiores esforços à coilsecução das s"eguin· 
tes metas básicas: 

. a) aumento- Substancial e auto-sustentado do 
produto nacional per capita; 

b) distribuição eqüitativa da renda nacional; 
c) sistem~s tributários ad_equados e e_qüita- · 

tivóS;- ---
d) modernização da vida rural e reformas que 

conduzam a regimes eqUitativos e eficazes de pos-
- _ se __ da terra, maior produtividade agrícola, expan· 

Sãó -do uso da terra, _diversificação da produção 
e melhores sistemas para a industrialização e_-co
mercialização de produtos agricolas, e fortaleci
mento e ampliação dos meios para alcançar esses 
fins;__ ____________ _ 

e) industrialização acelerada e diversif1Ci1;lda, 
especialmente de bens de capital e intermediários; 

f) estabilidade do nível dos preços internos, 
em harmonia com o desenvolvimento económico 
sustentado e com a conse_cução da justiça social; 

g) -salários justos, oportunidades de emprego 
e condições de t(ab_alho aceitáveis para todos; 

h) rápida erradicação do analfabetismo e am
·pliação, para todos, das oportunidades no campo 
-da educação; 

i) defesa do potencial humano, mediante ex
tensão e aplicação dos modernos conhecimentos 
da ciência médica; 

j) alimentação adequada, especialmente por 
meio da aceleração dos esforços nacionais no 
sentido de awnentar a produção e disponibilidade 
de alimentos; 

k) habitação adequada para todos os setores 
da população; 

l) condições urbanas que proporcionem 
-oportunidades de vida sadia, produtiva e digna; 

m) promoção da iniciativa e dos investimen
tos privados em harmonia com a ação do setor 
público: e 

n) expansão e.diversificação das exportações. 
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Artigo35 

As empresas transnacionais e _o investimento 
prfvado estrãngeiro "estão sujeitoS à legislação e 
à jurisdição-dos tribunais nacionais competentes 
dos pafses_ receptores, bem como aos tratados 
e convênios interflàciOnais dos quais sejam parte, 
e devem ajustar-se à política de desenvolvimento 
dos países receptores. 

Artigo 84 

De acordo _com as disposições--da Carta, qual
quer parte numa controvérsia, no tocante à qual 
não esteja em tramitação qualquer dos processos 
pacíficos previstos na Carta, poderá recorrer ao 
Conselho Permanente, para obter seus bons off
cios. O Conselho, de acordo com o disposto no 
artigo anterior, ãssiStirá as partes e- recomendará 
os processos que considerar adequados para a 
solução pacífica da controvérsia. 

Artigo 85 

O Conselho Permanente, no exerdcio de suas 
funções, com a anuêilcia das partes na contro
vérsia, poderá estabelecer comissões ad hoc. 

As comissões ad hoc_ terão a composição e 
o mandato que em c.ada Cciso decidir o Conselho 
Permanente, com o consentimento das partes na 
contravérsia 

Artigo 86 

O Cons"elllõ Permanente poderá também, pelo 
meio que considerar conveniente, investigar os 
fatos relacionados com a controvérsia, indusive 
no território de qualquer das partes, após consen
timento do respectivo governo. 

Artlgo87 

Se o processo de solução pacífica de contro
vérsias reçomendadp pelo Conselho Permanente, 
ou sugerido pela respectiva comissão ad hoc nos 
termos de seu mandato, não for _aceito por wna 
das partes, ou qualquer destas declarar que o 
processo não resolveu a controvérsia, o Conselho 
Permanente informará a Assembléia Geral, sem 
prejuíZo de que leve a cabo gestões para o enten
dimento entre as partes ou para o reatamento 
das relaç:9~s entre e_~~s. 

Artigo 143 

Os órgãos competentes buscarão, de acordo 
com as disposições desta Carta, maior colabo
ração dos países não-membros da Organização 
em matéria de cooperação para o desenvolvimen
to. 

ARTIGO V 

Consolidam-se os Capítulos VIl, VIU e IX da 
Carta da Oigariização dos Estados Americanos 
em um _(mico Capítulo VIl, com o titUlo de "Desen
volvimento Integral". 

Em conseqüência, a nUf12eração dos capitUles 
restantes da Carta será_ ajustada ao _ser elaborado 
o texto ii1tegrado -d~ mesma a que se refere o 
artigo X deste Protocolo. 

ARTIGO VI 

Modifica-se a nulneraçã_o dos seguintes artigos 
da Carta da OrganizaçãO dos EStados Ainerica
nos, conforme abaixO indicados: 
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o 8 será o 151 (disposição transitória) 
o35será036 - o50serâo51 
o36seráo37 o 51 será o 52 
o 37 será o 38 052 setã o 53 
o 38 será o 39 ci 53 será o 54 
o39seráo40 o54seráo55 
o40seráo41 o55séráo56 
o41 seráo42 o56seiáÕ-57 
o42seráo43 o57seráo58 
o43seráo44 o58seráo59 
o44 será o 45 o59~ráo 60 
o45seráo46 -060seráo61 
o46seráo47 o61 sefáo62 
o47seráo48 o62seráo63 
o 48 será o 49 -o 63 será ó 64. 
o49seráo50 _o64sei'áó65 
o65seráo66 - ·cn07seráo10-6 
o 66 será o 67 ----~o 108 será o tá? 
o67seráo68 ·a109seráo108 
o 68 será o 69 o 11 o será-O 109 
o69seráo70 o111seráo110 
o70seráo71 o112seráo111 
o71 seráo72 o 113seráo i12 
o72seráo73 o114seráo113 
o73seráo74 o115seráoll4 
o74seráo75 o 116setáo 115 
o75seráo76 117serâoll6 
o76seráo77 o118seráo1f7 
o77seráo78 o119seráo118 
o78seráo79 o120setáo119-
o79seráo80 o121seráo120 
o80será081 o 122sei-áo 121 
o81 seráo82 o i2"3será'o 122 
o 82 se@ o 83 _o 124 -~r6._ o 123 
o 89 será o 88 -o 12~ será o 124 
o 90seráo89 -0 126seráo 125 
o91seráo90 o127seráql26 
o92seráo91 o128seráo127 
o93 será o 92 o 129 será o 128 
o94seráo93 o 130seráo 129 _ 
o95seráo94 o 131 sêráo-T30 
o 96 será o 95 O 1.32-Será ó 131 
o97 serão 96 o 133 será~ o" 132 
o9Bsern.o97 o 134serâo 1.33 
o 99 será o 98 o 135 serâ O 134 
o too-seráo 99 6 136 serl§ cfí35 
o101seráo100 - o137seráo13ô 
o 102-Seráo"l01 o 138seráo 137 
ol03seráol02 -o··i39-serão138 
o104seráo103 _:'_õ14Úseráo139 
o I05seráo 104 o 141 será o 140 
o106Seráo105 _ ot42:Será-oT~1 

o 143 será o 142 

ARTIGO VII 

Este Protocolo fie~ aDe(tO à assinatura dos Es~ 
tados-membros da Organização dos Estados 
Americanos e será ratificado de acordo com seus 
respectivos processos constitUcionais, O instnl~ 
menta original, cujos textos em português. espa~ 
nhol, francês e inglês são igualmente autênticos, 
será depositado na Secretaria Geral, que enviará 
cópias certificadas aos governos para fins de ratifi~ 
cação. Os ínstrumentos de rafificação se,rão depo
sitados na Secretaria Geral e esta IiOtificará do 
depósito os governos signatários. 

ARTIGO VIU 

Este Protocolo fica aberto à. ~inatyra,. e r~fi:' 
ção de outros Estad_o_s americanos que holl'(erem 

assinado e ratificado, de acordo com seus respec
tivos processos constitudonais, a Carta da Orga· 
nização dos EStados Americanos, de 30 abril de 
1948. e o Protocolo de ·auenos Aires, de 27 de 
fevereiro de 1 ~67. que introduziu emendas à mesw 
ma. 

ARTIGO IX 

Este PrõtocoJQ entrará em vigor quando dois 
terçOs dOs atuais Estados--membros da Organi
~ação-dos EstCJdos AmericCJnos houverem deposi
tado seus instrumentos de ratificação,_ No mo
mentO em que se cUmprir eSse· requisito, entrará 
também em vigor para os Estados que, sem se· 
rem atualmente membros da Organização, tive
rem passado a sêwlo ~ houverem depositado seus 
instrumentos de ratificação deste Protocolo. 
Quanto aos demais Estados, este Protocolo entraw 
rá elll _vi§i:if_~ria-da~_ em que depositarem seus 
respectivOs ins_trumentos de ratificação. 

ARTIGO X 
Ao entrar em vigor este P:rotQço]o, a Secretaria 

Geral elaborará um texto consolidado da Carta 
da Organização dos EStact6s Americanos, que 
abrangerá as disposições não modificadas da 
carta onginal, as emendas em vigor introduzidas 
pelo Protocolo de Buenos Aires _e as emendas 
introduzidas por este Protocolo. O texto conso
lidado será pUblicado após aprovação pelo Con
selho Permanente da Orgariização. 

ARTIGO XI 

Este Protocolo será registrado" õa Secreta~ia das 
Nações Unidas, por Intermédio da Secretaria Ge
ral dà OrganiZação dos Estado_s Americanos. 

EM FE Dd QUE, os Plenipotenciários, abaixo 
ãsSíiiados, cujos poderes fOram ãc;ha~os em boa 
·e -devida forma, assinam este Protocolo, que se 
denominará Protocolo de Cartagena das lndia~. 
nà Cidade ele Carta9en~ das Índias, República da 
COlômbia," àos· cinco dias d6 inês cte _dezembro 
de mn noveCentos e oitenta e cinco. 

.• DECU\RAÇÃO DA DELEGAÇÃO DO PERU 

' A Delegação de Peru, no momento de assinar 
eSfê Protocolo de Reforma, declara que o IT)esmo 

constitui apenas um passo inicial, embora signifi
cativo, _no processo de reestruturação do Sisterria 
Interamericano, teJI como fora previsto na Resolu
çã.o AGIRES. 745 (XlV-0/84). Essa reestruturas;ão, 
para ser <::ompleta, requer, entre outras reformas, 
a incorporação da segurança econômica c:oletiva 
na Carta da Orgariiza:ção, que é complementar 
da preservação da paz e da segurança do Conti
nente, bem como do desenvolvimento integral 
introduzido nesta reforma. A Delegação do Peru 
dedara, c:omo reserva, que as faculdades conce~ 
did'ªs ao Secretário-Geral no a_rtigo 116 não pode
rão ser exercídas com relação .aos assuntos já 
resolvidos mediante acerto das partes, ou por juízo 
arbitral, ou pOr decisão de tribunal intema,donal. 
ou que se achem regidos por acordos ou tratados 
vigentes, Além disso, considera que,_ de acordo 
-~m o -direito internacionaL QS_ bons ofícios são 
meios de solução pácífica cujo alcance ·ror preci~ 
sado em tratados internacionais, entre os qurus 
o Pacto de Bogotá. Esse procedimento pressupõe 
o consentimento das partes e, nesse sentido, a 
Delegação do Peru compreende as faculdades 
conferidas ao Conselho Per:rn.anente no novo arti
go 84 constante deste Protocolo. 

DECU\RAÇÃO DO EQUADOR 

No que diz ·respeito às fun_ções do Conselho 
Permanente, relativas à solução pacífica das con
trovérsias, a Delegação do Equ,ador considera 
que, havendo-se_ concedido o recurso uriilateral 
a qualquer das partes numa controvérsia para 
obter seus bons ofícios, essa ação é regida pela 
obrigação do Conselho Permanente em virtude 
da qual, na aplicação dO$ princípios e altas finali
dades de paz da Carta, "assistirá as partes e reco
mendará os processos que considerar adequados 
para a solução pacífica -da controvérsia ... Tudo 
isso constitui agora um amplo mandato para que 
o Conselho Permanente vele pela--manutenção 
das relações de amizade entre os .Ç:stado-mem
bros e os ajude de niaheirã efetiVa ha" soluç;ão 
pacífica de suas controvérsias e, me$0 que não 
seja aceíto o processo por uma das partes, para 
que leve a_ efeito gestões __ para que as mesmas 
c;:heguem a um entendimento. 

_ A...50. PROTOCOLO DE REFORMA DA 
CARTA DA ORGANIZAÇÃO DOS 

ESTADOS AMERICANOS "PROTOCOLO 
DE CARTANAGENA DAS ÍNDIAS"' 

ENTRADA EM VIGOR: 
DEPOSITÁRIO: 
TEXTO: 
REGISTRO ONU: 

Países Signatários 

- AsSinado em Cartagena das fndias, 
Colômbia, em 5 de dezembro de 198.?. 

no Décimo Quarto Perfodo 
Extraordinário de Sessões 

da Assembléia Geral 

Quahdo dois terços dos atuais Estadqs:mem~ 
bros da OEA houverem depositad9 seus instru~ 
mentes de ratificação. 

_Secretaria Geral da OEA (instrumento original 
e ratificações). 

Série sobre Tratados, OEA., n"' 66. 

1/ Antígua em Barbuda·········--~- .. ··-··---.. ·-----·-- Depôsito de Ratificação 
Argentina ···---·---····-"""'!'·---··--, ................. ;.-...:. 
Bahan1as, C ... ------·-·--··-· -· -.-----·-·---··· 
Barbados -·--··-·······-··--------··-----::"'·!"""'"~-·-··· 
Bolívia ..... -.-·--·~·-·---. -. ·--:~----·--··--
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Países Signatários Depósito de Ratificação 
Brasil ......................... ~~····-~.,...----·-·--·-·--
Chile --···-··--·· .... ..._--,..., .. ::. ........... ~-.".~·····--· -. - ~ -~---.--. 
Colômbia························-----······--:-----·----· 
Costa Rica ·-···-··--·········-······-----~--.. -·--··-··-·~ -
Dominica C .................................................... ----.-
El Salvador ............................................... .., ... , ...• ---
2/Equador ....................................... ,_~-~·---,-- ,-
Guatemala ....... _ ...... ,.................. ··------~ 
Haiti ............................................ - •••• -"" .. .., ____ .,.... .. _.....,. 
Honduras~················ .. ·····-----··---_,-_;---~. ---""'·'~
Jamaica ·--·--·······;·--·-"'"···,;:.-....... 
México ·-············-··---···---·······----'""'--··---.. -·" 
Nicarágua ....... ---·-·····---·-·-·----. __ .......... _ 
Paraguai ................... : ......... -----~-------··--
2/ Peru ················-----····-·--··--· .. -_,..,_._~--· 
Repúblfca Dominicana .............. : ..... _______ _ 

Santa Lúcia .......... _ .............. --·····---·---· ... ---.. 
Suriname ···········---··•·-··••·;.""'"·~~"_..,,.;-.-. .... ~····· ... ..---:7 

Uruguai ······················-··--·······--········-···----
Venezuela................................ _.,.--.-. --... _ 

1. Assinou em 14 de fevereiro de 1986, ba Secretaria Gefal da-OEA. 

2. -Com declaração. 

(À ComissJo de Relações Exterio~.) _ 

EMENDA DA CÂMARA 
DOS DEPUTADOS AO 

PROJETO DE LEI DO SENADO 
N• 37, de 1987 

(I'!• 306/87, naquela Casa) 

"Determina a instalação de equipa~ 
mentos antipoluição em veículos auto· 
motores de uso urbano." 

Substitua~se no art. 1" do projeto a expressão: 

" ... a partir de 1" de janeiro de 1989, ... " 

Por: 

" .. .a partir de 19 de junho de 1989, ... " 
(À publicação.) 

PROJETO DE DECRETO LEGIS
LATIVO 

N• 11, de 1988 
(N"' 154/86, na Câmara dos Deputados) 

Aprova o texto da Convenção lntera~ 
mericana para Prevenir e Punir a Tortura, 
concluída em Cartagena das indias, Co
lômbia, em 9 de dezembro de 1985, por 
ocasião da XV Assembléia Geral da Or· 
ganização dos Estados Americanos -
OEA, e assinada pelo BrasU em 24 de 
janeiro de 1986. 

O Congresso Nactonal decreta: 
Art. 19 Fica aprovado o texto da Convenção 

lnteramericana para Prevenir e Punir a Tortura, 
condulda em Cartagena dãS fndias, ColóffiDiil, 
em 9 de dezembro de 1985, por ocasião da >01 

· Assembléia Geral da OrganiZaÇão dos Estados 
Amedcanos - OEA, e ãssinada pelo Brasil em 
24 de janeiro de 1986._ _ _ _ 

Art. 2~ Este de<:reto legislativo entra em Vigor 
na data de sua publicação. 

MENSAGEM N• 235, DE 1986 

Excelentíssimos Senhores membros do Con
gresso Nacional: 

Em confOrmidade com o disposto no art 4_4, 
inciso I, da Coristitüição Federal, tenho a honra 
de submeter à elev53d"- consideração de Vossas 
Excelências, acompanhado de Exposição de M.o
tivos do Senhor Ministro de Estado das RelaÇões 
EXfenores, O texto da ConVenção Interanledca:na 
para Prevenir e Punir a Tortura, concluída- em 
Ql.tagena das Índias, Colômbia, em 9 de dezem
bro de 1985, por ocasião da X:V Assembléia Gérãl 
da Organização dos Estados Am~ricanos (OEA), 
e as$inada pelo Brasil em 24 de janeiro de 1986. 
- Bra_Sflia, 13 de junho de 1986.-JoséSamey. 

EXPOSIÇÃO DE MOTNOS DENDNUISRC/CAI/ 
CJ/123/SAPS, EM li DE JUNHO DE 1986, 
DO SENHOR MINISTRO DE ESTADO DAS 
RELAÇÕES EXTERIORES' 

A Sua Excelência o Senhor 
Doutor José Samey, 
Presidente da República. 

Senhor Presidente: 
Como é do conhecimento _de.Vossa Excelência, 

o Brasil assinou, em 24 de janetro do ano em 
curso, em Washington, D.C., Estados Unidos da 
AmériCa, a "Convenção lnteramedcana para Pre
venir e Punir a Tortura". 

2~-0 projeto de Convenção, proposto em ju
nho de 1978 pela Comissãã Interamericaml de 
Direitos Humanos (CIDH}, fQi_-objeto de ampla 
discussão pelos Governos e Organismos interes
sados, tendo sido compatibilizado com o texto 
aprovado nas l'"iáções Unidas, por consenso, e 
que VOsSa Excelência assiriou pelo Brasil, sem 
reseiVas, ·errt 1985. Atende plena"niente à-poSiÇão 
brasileira sobre- o_assunto, o que permitiU que 
o Brasil apcilasse SUa 8pr0vaçâo pOr ocasião da 
)W Assembléia Geral Ordíriária dâ Organização 
dos EstadOs Americanos (OEA}, celebrada de 5 
a-9-declelelnbro de _1985 em Cartagena das ín
dias, Colômbia. 
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3. A Cofwenção obriga os Estados-parteS a 
prevenir e sancionar a tortura _em qualquer de 
su.as formas, por funcionários públicos -ou pes
-SQas por eles in!>tigadas, não se ãdmltiil.~o como 
ju~tificação ~cir<:únst2mcias tais como eStad9 _ae 
Qüerra~ estado de sttio ou de comoção interna, 
_suspensão -de garantias constitucionais, instàbi-.. 
lidad.e política interna ou situação de_emergência 
. ou calamid8de pública. _ _ _ -" · 

4. A ra~ficação da Convl'!nção pelo Brasil 
_ç__OQ.~tuirá cOmPromisso adicional nas esfer~s-na
danai e internacional, de efetivã proteçãó contra 
a violação dos direitos humanoS, contrrbüindo, 
igualmente, para a projeção da conquista à crfsta
liz~ç:ão da imagem _9-o Brasil como- r:espeitador 
e garantidor dos direitos humanos. 

__ . 5. -À luz do_exposto, permito-me prop-or a Vos
_sa Excelência a ratificação do Brasil ao_ referido 
instrumento 1illernacional para o que será neces
sária a: prévia ãpiõvaç_ao_ do congresso Nacional, 
na forma do art. 44, inciso I, da Con~tuiçãó Fe
deral. 

6. Nessas _condições, tenho a_ honra, de. syb
meter_ o incluso projeto de Mensagem ao Con
gresso Nacional, para que Vossa Excelênciã, Se 
assim houver por bem, encaminhe o texto, em 
aneXO, ~da "Convençào Interamericana para Preve
nir e Punir a Tortura··, à consideraçào do Poder 
Legislativo. 

Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa 
Excelência, Senhor Presidente, os protestos do 
rrieU inaiS ProfUndo r_espeito. ~ Roberto de 
Abreu Sodré. - - -

CONVENÇÃO INTERAMERICANA PARA 
PREVENIR E PUNIR A TORTURA 

Os EstadoS Americanos signatários da presente 
CQ:r;wenç~p. _ _ _ _ _ _ ______ _ 

Conscientes do disposto na Convenção Ameri· 
-cana sobre Direitos Humanos, no sentidO de que 
ninguém deve ser submetido a torturas, nem a 
penas_ ou tratamentos cruéis, desumanos_ou dt-
gradãntes; · · 

Reafirmando que todo âtO de tortura ou outros 
tratamentos .o o penas cruéis, deSumanos ou de
gradantes cOnstituem uma ofensa à dignidade 
humana e uma negação dos princípios cansa~ 
grados na Carta da Organização dos Estados 
Americanos e na Carta das Nações UriidãS, e, 
são violatóriOs aos direitos humcinos·e liberdades 
fundamentais proclamados na Declaração Ameri
cana dos Direitos e Deveres do Homem e na 
Declaração Universal dos Direitos do Homem; 

Assinalando que, para tornar efetivas as normas 
pertinentes contidas nos instrufnehtos universais 
e regionais aludidos, é necessário elaborar uma 
convenção intei'americana que previna_e puna a 
t6rturã: -- ---

Reiterando seu propósito de ccinsólidar n-este 
Continente- as condições que permitam o reco
nbedm~nto e o ._respeito da dignidade inerente 
à pessoa"FIUmana e assegurem o exerctcio pleno 
das suas iiberdades e direitos fundarrientais; 

Convíeram no _seguinte: 

Artigo 1 

Os _Es.tados~partes obrigam-se a prevenir e a 
punir a tortur~. nos termos desta Convenção. 
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Artigo 2 

Para os efeitos desta Convenção, entender~se-á 
por tortura todo ato pelo qual são infligidos inten
cionalmente a uma pessoa penas ou sofrimentos 
físicos ou mentais, com fins de investigação crimi
nal, como meio de intimidação, como castigo 
pessoal, como medida preventiva, como pena ou 
com qualquer outro fim. Entender-se-á também 
como tortura a aplicação, sobre uma pessoa, de 
métodos tendentes a anl!lar a personalidade da 
vítima, ou a diminuir sua capacidade fisica ou 
mental, embora não causem dor física ou angús
tia psíquica. 

Não estarão compreendidos no concetio de tor
tura as penas ou sofrimentos fis_icos ou mentais 
que sejam unicamente conseqüência de medidas 
legais ou inerentes a elas, contanto que não in
cluam a realização dos atas ou a __ aplicação dos 
métodos a que se refere este artigo. 

Artigo 3 

Serão responsáveiS pelo delito de tortura: 
a) os empregados ou funcionários públicos 

que, atuando nesse caráter, ordenem sua comis
são-ou instiguem ou indu~ÇIJ'Õ_a E;la, cometam-no 
dlretamente ou, podendo impedi-lo, não o façam; 

b) as pessoas que, por instigação dos _funcio
nários ou empregados públicos a que se refere 
a alínea a, ordenem sua <:omissão, instiguem ou 
induzam a ela, cometam-no diretamente ou nele 
sejam cúmplices. 

Artigo 4 

O fato de ha_ver agido por ordens s:Uperiores 
não eximirá da r_esponsabilidade penal correspon-
dente. _ _ -

ArtigoS 

Não se invocará nem admitirá como justificativa 
do delito de tortur_a a ~stência de circunstândas, 
tais como o estado de guerra, a ameaça de guerra, 
o estado de sftio_ ou. de emergência, a·comoção 
ou conflito interno, a suspensão das garanttas 
constitucionais, a instabilidade politica· interna, ou 
outras emergências ou calamidades públicas. 

Nem a periculosida.de do detido ou condenado, 
nem a insegurança do estabelecimento carcerário 
ou penitenciário podem_justificar a tortura. 

Artigo 6 

Em conformidade com o disposto no artigo 
1, os Estados-partes tomarão medidas efetivas 
a fim de prevenir e punir a tortura no âmbito 
de sua jurisdição. 

Os Estados-partes assegurar-se-ão de que to
dos os atas de tortura e ªs tenta.tiyas de praticar 
atas dessa natvi:eza sejam consider_ados delitos 
em seu direito penal, estabelec:_endo p'eTtas seve
ras para sua punição, que levem em conta sua 
gravidade. __ ·--- _ 

Os Estados-partes obrigam-se tam_b_êrTl ~ lo
mar medidas efetivas para prevenir_ e punir outros 
tratamentos Ol.l penas cruéis, desumanos ou de~ 
gradantes, no âmbito de sua jurisdição. 

Artigo 7 

Os Estados-partes torn_ar~o medidas para que, 
no treinamento de agentes d_e polícia e de outros 
funcionários públicOs respoilsávei& pela custódia 
de pessoas privadas de ljberda{:le, provisória ou 
definitiyamente, e nos interrogatórios, detenções 
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ou prisões, se ressalte d~ maneira especial a proi-
bição do emprego da tortura. ____ -· 
~Os Estados-partes tornarão téunbém ffiedidas 

semelhantes para evitar outros tratamentos ou 
penaS crUéis, desumanos ou degradantes. 

1\rtlgo 8 

Os Es_t:a_dos-partes assegUrarão a qualquer pes
sõa-qUe denunciar haver sido submetida a tortura L 

no âmbito de sua jurisdição, o direito de que Õ 
caso seja examinado de maneira imparcial. -

Quando houver denúncia ou razão fundada pa
ra supor que haja s!do cometido ato de _tortura 
hO âmbito _de sua jurisdiçã9, ·as Estados~partes 
garantirão que suas aütoridades procederão de 
oficio e imediatamente à realização de uma inves
tigação sobre o caso e inlciarão, se for çabivel, 
o respectivo processo penal. 

ama vez_ esgotado o procedimento jurídico in
terno do_ EstadO e oS recursOs que este prevê, 
o çaso poderá ser submetido a instâncias interna~ 
danais, <:uja competência tenha sido aceita por 
esse Estado. _ _ 

Artigo 9 

·--os Estados-partes comprometem~se a estabe
lecer, em suas legislações nacionais, normas que 
garantam compensação adequada para as víti-
mas do delito de tortura. __ 

Nada do disposto neste artigo afetará o direito 
que possa ter a vítima ou outras -pessoas de rece
ber compensação em virtud~da legislação nacio
nal existente. 

·Artigo 10 

Nenhuma declara~ão que se comprove haver 
~q_q_ obtida mediª.nte tortura poderá ser admitida 
como prova num processo, salvo em processo 
instaurado contra a pessoa ou pessoas acusadas 
-de havê-la obtido mE:diante atas de tortura e uni
camente como prova de que,_ por esse meio, o 
acusado obteve tal declaração. 

Artigo 11 

Os EStadOS-parteS tOmarão as m-édidas neces
~rias para c.onc_eder a extradição de toda pessoa 
acusada de delito de tortura o~U condenada- por 
esse delito, de confonnidade_ com_ SUélS legisla· 
ções nacionais sobre extradição e .suas ol;lriga_
çóes internacionais _ne_ssa matéria. 

Artigo 12 

T ado Estado·Part~ toriiará as medidas neces
sárias para estabelecer sua jurisdiçãÕ sobre o de_~ 
lito descrito_nest?l Convenção, nos seguintes ca
sos: 

a) quãTldo a tortu~ h_Q~er_~idq cometida nO 
âmbito_ de s_u~ jurisdição; -
.. b L quaJ1-do o suspeito for nacíon?Jl çlo Estado

l?.att~ q.e· que se trate; ' 
c) quando a vítima for nacional do Estado·Par-

-- _te de que se trate e este o considerar apropriado. 
- Tocto.Estado-Partetomará_também as medidas 

necessári~s para estabelecer Sua jurisdiÇãO sObre 
o delito descrito nesta Conyenção, quando o sus
peito se encontrar no âmbito de sua jurisdição 
e O Es~do nã_o o extraditar, de conformidade com 
o artlg_o 11. -

Esf----ª=COnvenÇão nãô ex,clui a jurisdição_ penal 
exercida de conformidade com o direito interno. 
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Artigo 13 

O delito.a que se refere o artigo 2 será_ conside
rado incluído entre os delitos que são motivo de 
extradição em todo tratªdo de extradiçãg cele
brado entre Estados-partes. Os Estados-partes 
cornprometem~se a incluir ·o delito de tortura co
mo <:aso de extradição em todo tratado de extra~ 
dição que celebrarem entre si no futuro. 

· Todõ Estado·P,arte que_sujeitar a extra:dição à 
existência de um tratado poderá, se receber de 
outro Estado-Parte, com o qual_não tiver t(atado, 
uma·· solicitação de ~xtraàição, considerar esta 
Convenção como a base jUrídica necessáffa para 
a extradição referente ao delito de tort.ura. A extra
dição estará sujeita às demaiS cOndições exigíveis 
pelo direito _do Estado requerido. 

0$ EstadOs-partes que rtãb sujeitarem a. extra
dição à exístênda de um tratado reconhecerão 
esses delitos como casos de extradi~_ãp entre eles, 
respeitando as condições exigidas pelo direito do 
Estado requerido. 

Não_se concederá a extradição nem se proce
-derá à devolução da pessoa requerida quando 
houver SlJSpeita fundada de que corre_ perigo sua 
vida, de que será submetida à tortura, tratamento 
cruel, desu~ano- ou degradante, ou de que será 
julgada por tribunais de exceção ou ad hoc, no 
Estado requerente. 

Artigo 14 

Quando um Estado·Parte não_ conceder a extra
diÇão, submeterá -o ·caso ãs sUa~--ãutottdades 
competentes, como se o delito ho_uvesse sido co
metido no âmbito de sua jurisdíção, para fins de 
investigação e, quando for cabível, de ação penal, 
de conformidade com- sua legislação nacional. 
A decisão tomada por essas a_utori_dade_s será co
municada ao Estado que houver solicitado a exM 
tradição, 

Artigo 15 

Nada do disposto nesta Convenção poderá se; 
interpretado como limitação do direito de .asUo, 
quando for cabível, nem como modificação das 
obrigações dos Estados-partes em matéria_ de-~
tradição. 

Artigo 16 

Esta Convênç:ão deixa a salvo o disposto pcla 
Convenção Americana ·sobre Direttós Humanos, 
por outras convenções sob~e ~ matéria e pelo 
Estatuto da COmissão lnteraffiericana ele Direitos 
Humanos CCJ:~ relaçãq ao deUto de. to~_ura. 

Ãltigo 17 

P.s _j;stados-parteS corj-IJ?rometém-se a infor
mar a--comissao lnteraineiri'dihil de Direitos Hu· 
rnàrfos SObre as rriedtdas legislativas, Ji.!dtciais, ad
ministrativas e de Outra -natuieza~que ado_tarem 
:em _ap!_icação desta Convenção. 

De ·confqrmidade: com Suas atn'J;:Iuições, a Co
missãO lnteram~ricana de Direitos Jiuman~_p[-o
curará analisar, em seu refãtório ctnual, à ;;,ituªção 
prevalecente noS Esiados-merobJ9§ da Oi:Q:a:niM 
zação dOS EstadOs _Americarios~ no que di4 res
peit? à preve~çào e Suj:m!ssão daJ __ ortura. 

Artigo 18 

~_sta conVeilçâ6 estará aberta à assinatura àõs 
_E;stadº§_..membios da Organizaç-ªo do_s -Pi-t&dos 
Americanos. 
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Artigo 19 

Esta Convehç:ãó estài'ãSujelta a ratificação. Os 
instrumentos de ratificação serão depositados na 
Secretaria Geral_ da Organi;::ação dos Estado_s 
Americanos. 

Artigo 20 

ESta conv~nção ffcãrâ ãberta à adesão de qual~ 
quer outro Estado Americano. QS instrumentos 
de adesão S.;Jrão depositados na Secretaria Geral 
da Organização dos EStados Americanos. 

Artigo2l 

Os Estados-partes poderão forrriular reservas 
a esta Corivenç:ão no móme_nto de -~prová-la, assi
ná-la, ratificá-la ou de a ela aderir, contaOtô- qUe 
não sejam incompatíveis -com o objeto e o fim 
da Conveh~ão e versem sobre uma ou mais dis
posições espedficas. 

Artigo 22 

Esta Convenção entrará em vigpr I19 trigésimo 
dia a partir da data em que tenha sidq Q._epositado 
o segundo instrumento àe ratificação. Para ca_da 
Estado que ratificar a Convenção ou a ela aderir 
depois de haver sido depositado o segundo instru
mento de ratificação, a Convenção entrará em 
vigo:r no trigésimo dia a partir da data em que 
esse_ E_stado tenha, depositado seu instr:uroento 
de ratificação ou adesão_. 

Artigo 23 

Esta Convenção vigorará indefinidamente, mas 
qualquer dos Estados-partes poderá denunciá-la. 
O instrumento de denúncia será depositado na 
Secretaria Cier_al da Organização dos Estados 
Americanos. Transcorrido_um_ano, contado a par
tir da data de depósito do instrumento de denún
cia. a Con~nção_ cess_ará em seus efeitos para 
o Estado denunciante, ficando subsistente para 
os demais Estados-partes. 

Artigo24 

O instrumento õriginal desta Convenção, c:ujos 
textos em português, espanhol, francês e _inglês 
são igualmente autênticos, será depositado na Se
cretaria Geral da Organização dos Estados Ameri
canos, que enviará cópià. autériticadª do seu texto 
para registro e pubUcação à Secretaria das Nações 
Onidas, de conformidade com o artigo 102 da 
Carta das Nações Unidas. A Secretaria Gerar da 
Organização dos Esta_c:los Estados Americanos 
comunicará aos Estados-membrÇls da referida 
Organização e aos Estados que tenham aderido 
à Convenção, as assinaturas e os _depósitos de 
instrumentQs de ratificação, adesão e den4ocia, 
bem como as reservas que houver. 

Aviso N• 336-SCJPAR 
Em 13 de junho de 1986, 

EXcelentíssimo Senhor Pri_melfo-Sec:retário: 
Tenho a hOhra de encaminhar a essa Secretari_a 

a Mensagem do Exc:elentíssn1o senhOr PreSidente 
da República, acompanhada de ExpoSição de Mo
tivos do Senhor Ministto de Estado das Rel~ções 
Exteriores, relativa ao texto da Cony_cmção fnt~rà
mericana para Prevenir e Punir a Tortura, con
cluída em Cartagena das Índias, Colômbiêl,_ ~m 
9 de dezembro de 1985, por ocasiãO aa -;w As
sembléia Geral da Organização dos EStados Ame-

ri_cano$ _(Q~)_._ e assinada pelo Brasil em 24 de 
janeiro de 1986. -- --- ___ __ - _. 

Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa 
Excelência protestos de elevada estima e conside
ração. -Marco Maclel, Ministro-Chefe do Gabi
nete Ovil. 

A Sua Excelência o Senhor 
Deputado Haroldo S~Õford -
DD. Primeiro-Secretárfo da 

· Câmara dos Deputados 
Brasília-DF 

(1\ Col)lissão de Relações Ex!eriore*) 

PROJETO DE DECRETO LEGIS
LATIVO 

~-~- .: N• 12, de 1988 

(N'l3/88, na Câmara dos Deputados) 

Aprova os textoS aas Recomendaç6es 
adot.adas pela Conferência Internacional 
do Trabalho? no período de 1962 a 1985. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1" _ Fica aprovado o texto das R~comen~ 

dações adotadas pela Conferência Internacional 
do Trabalho, no periodo de 1962 a 1985, durante 
as seguintes S_essões:_ 

l-46• Sessão, em 1962 
Recomendação n" 117 - formação profissio

nal· 
. -~Il-47~ Sessão, eiTI 1963 

Recornenda~o n1 11,.8- proteção da ma_qui~ 
naria; 
R~omendação n" 119 _-:-_cessação da relaç~q 

de trabalho; 
m-48• Sessão, em 1964 
Recomendação n" 121- indenizações em ca

so de acidente de traPalho e enfermidades profiS· 
slonais; 

Recomendação n9 122- politica de emprego; 
W-49'Sess_ão, em 1965 
Recomendação_ n" 123 - emprego de mulhe

res com ~:esponsabilidades familiares; 
V- 5Q!' S!'!ssão, em _1966 
Rec.omen~açãQn" 127---:- Cooperativas; 

. V1-51•Sessâo, em 1967 
Recomendação n9 129 -comunicações inter

nas da empresa; 
Recomendação n9 130 - ~fii~ de reclama

ções; 
VII- 54• Sessão, em 1970 
Recomendação n" 136- programas especiais 

para a juventude; 
V111-55•Sessão, em 1971 
RecomendaÇãO n9 131-- fOnnação profissio

nal da gente do mar; 
Recomendação n" 138- bem-estar da gente 

do mar; 
___ Recomen_dação n" 140 -alojamento das trípu-
iãÇOes (climatização}; _ _-
-~ Recomend~çãq n?141 ....:...al~jaqlentO das tri.Du-
Iãl;oes-(Ii.údo); ~ · ·. · 

Recomendação n" 142-..:...: Prevenção de aCii::h~n-
teS (geriie ·40 mâr); _ -·- - · 

IX-56• Sessão, em f972 
Rec~end_açã6 n9 '143-:_ representânte 4os 

trabalhadores; · - - -
X-58' Sessão, em 1973 

-Re20ineliâação il" 146 __;idade mínima; 
xi=--59• Sessão, em f974 . · 

Recomendação. a~ _147_- câncer profissional; 
Xl1-_7PSessão,e,m_l98.5. __ - -.--.-. 
Recomendação_ no 17T~.-~erviç:_os Qe saúde 

no trabalho. 
Arl 2o Este deCreto legislativo entra em_ vtgor 

na data da__sua publi~ação. 

.MENSAGEM N• 065, DE 1988 -· 

Excelentíssimos SenhOres Membros do Con~ 
gresso Nacional~ __ _ 

Em conformidade com o disposto no artigo 
44, inciso I, da Constituição Feàeral, tenho a honra 
de submeter à elevada _ç_onsideração de Vossas 
Excelências, acompanhados de Exposição._ de 
Motivos do Senhor Mjnist[_o de Estaclo _das Rela
ções _Exteriores, os textos das Re~::qnenda_ç_ões 
abaixo discriminadas, ~dotadas pela Conferência 
Internacional do Trabalho em diversas Sessões 
no periodo de lQP2 a_1974: durante _a 46" Sessão, 
em 1962: 

117-formação profissional; 
durante a 4 7• Sessão, em 1963: 

118-proteção da maquinaria; 
119-cessação da .relação -~e trabé\]ho; 

durante a 48~ S.essãa, em 1964: --
121 - indenizações em caso de acidenteS de_ 

trabalho e enfermidades profissionais; 
122 -=política de emprego; 

durante a 49" Sessão, em 1965: 
123-emprego _de_ mulhe-res CQTO respOnsa

bilidades famífiares; 
durante a_50• Sessã.o,_-em 1966: 

127- cooperativas; 
durante ç_ 51~ Sessão, em 1967: - -
-~ 129 __::: cáth_tih~t:aÇOes internas da empresa; 

130-exame de reclamações; 
durante a 54~ Sessão,_. em 1970; 

136-programas especiais para ajuveniude; 
durante a 55•Ses"São, em 1971: 

137- formação profissional da gente do mar; 
138- bem-estar da gente do mar; 
140-alojamento- das tripulações (climatiza-

ção); 
141-alojamento das tripulações (ruído); 
142 -prevenção de acidentes (gente do mar); 

durante a 56~ Sessão .. em 1972: 
143- representantes dos_ trabalh~dores; 

durante a 58" Sessão, ~m 1973: - -- --
146- idade mínimã; ---

durante a 59• Sessão, e[111974: 
147 -câncer profisslõnal; 

durante a 71~ Sessão, em 1985: 
171-servlços de saúde ilo ttabaiho. _ 
Brasília, em 2 de fevereiro de 1988. -- José 

Samey 

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS DIE/DAJ/SRC/0 I 0/ 
GREM-OIT DE 14 DE JANEIRO DE 1988, DO 
SR. MINISTRO DE ESTADO DAS RELAÇÕES 
EXTERIORES. 

A Sua Excelência o Senhor 
Doutor José Samey, 
Presidente da República 

Senhor Presidente, 
. Tenho a honra de s_ubmeter à ~_te;~. apreciação 

de Vossa Excelência, acompanhados do projeto 
de Jqensagem ao Congresso tfgcional, os textos 
das Recomendações_ abaixa discriminadas .ado~ 
das pela Conferência Internaçiqnal do Trabalho 
em· diversas ocasiões no período de 1962 Q 1974: 
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Durante a 46" Sessão, em 1962-: 
117-formação profissional; 

durante a 47~ &:ssão, -: .• 1 1963: 
118-proteção da m~quinari.a;_ _ 
119- cessação da relas;ão de trabalho; 

durante a 48• Sessão, em 1964: - -
121-iridenizações em cas_o 4e acidentes de 

trabalho e enfermidades profissionais; -
122 -POlítica de emprego; 

durante a 49" Sessão, em 1965: 
123 -_emprego de mulheres com responsa

bilidades familiares; 
durante a .SQI' Sessão, em 1966: 

127 -cooperativas; 
durante a 51" Sessão,. em 1967:-

129 - tomontcações internas da empresa; 
130 -exame de reclamações; 

durante a 54" Sessão, em 1971: 
136 -programas ·espectais para a juvenWde:. 

durante a_ 55~ Sessão, em 19_71: 
137- formação profissional da gente do mar; 
138 -bem-estar da gente do. mar; 
140-alojamento das tripulações (dirna:~a-

ção); 
141 -alojamento das tripulações (ruído); 
142 -prevenção de acidentes (gente do mar); 

durante a 56" Sess~o. _em 19~2_: __ 
143 -representantes· dos traba1hádores; 

durante a 58• sessão, em 1973: 
146-idade mínima; 

durante a 59' Sessão, em 1974: 
147- c:ànc.er profLSSional; 

durante a 71• Sessão, em t9e;l:. . 
171 -servlços de saúde ·nÕ il:ªbaulõ .. 
2. Co.nfo.m:te ~do c:qnhedmento de Vossa Ex

celência;. nos ter;mps do ArtigÕ i~ da Co~:~stituição 
da OrganizaçãO Internacional do Trabalho (OIT), 
os Estados membros devem submeter as_ Con .. 
ven·ções e Recomendações adot3das pela Cori.fe
rênda às autoridades_ nactonai.~ competen~es. As 
Recomendações, que diferentez:nente da$ _Con
venções, ~o consideradas documentos nãO Vin
culatóríos, devem, no entanto, ;:1_ exell!pl~ ·das 
Convenções, ser submetidas ao .ÇPI)gresso, para 
que as autoridades legislativas delas tomem co-
nhecimentO. · 

Aproveito a_ oportunidade para renovar a Vossa 
Excelência, Senhor_ Presidente! os_ protestos_ do 
meu mais profundo respeito. -Abreu Sodré 

CONFERIÕ'NCIA INTERNACIONAL DO TRABA-
LHO 

Recomendação n" 117 

RECOMENDAÇÃO SOBRE A FORMAÇÃO PRO
FISSIONAL 

A ConferênCia Geral da Org.:iilização Intema
dona1 do,J'ra~alh<?, 

Convocada ·pelo Conselho de Adm_i_oi,stração da 
Repartição Intemac:ional do Trabalho e reunida 
em Genebra a 6 de junho de 1962, na sua qUadra
gésima sexta sessão; 

Após ter decidido adotar diVersas propostas so· 
bre a formação profissional, questão que constitui 
o quarto ponto da agenda da sessão, çorn o obje· 
tive de substituir a Recomendação sobre a fqrma
ção profissional, 1939_; a Re:c.om~nd_aÇão- Sobre 
o aprendizado, 1939, e a Recomendação SObre 
a formaçã? profi~ional_~adultos), 1950, e 

' ---

;Wós ·~~r. decid~~o :q~e ·_essas propostas deve_" 
iiar;n _.adotar a formá de uma recomendação; 

Tendq tomado nota de que a Organização das 
NaçQes Unidas para a_Educação, a Ciêilcia e a 
çuttura está preparando uma recomendaçêo so· 
hre (ú!r\Sii"iO.têcnicó, . __ 

~dota, a 27 de junho de mil novecentos ses~ 
s~Ílja e_dols, -a s.éguinte-Recomendação, que po
derá_ ser citada como a Recomendação sobre a 
f'orffiação pfofiSsional, 1962: -.::. . __ 

I. Disposlçóes Gerais 

~~-= -~p!eSente·RecomeridaÇão s~_~plica a tOdo 
tiPo de formação destihada a preparar ou a readp
tá(Uil)a p~_s_soa parà o exercido de l,ln1_St ocupação 
~seJa-pela-pliJTíeíiã Vez ou-nãO~ ou paTa que 
venha a ser promovida em qualquer ramo da ati vi· 
dade económica, ili.duindo o ensino ·geral, profis. 
siona] e técnico que for necessário para essa finali
dade com a exceção do que segue: 

à) à16iti1áçao para desempenhar funções de 
diriÇão Ol:l-de pesso_al de direçào superiores no 
n.tvel ae-Cãjiataz ii a indústria, ou para o_cup.ar fun
ções equivalentes em outros_rarnos~d~ atiyidade 
econõmica; - - -

b) a fÕri-õáÇâo da gente· do mar, que continua 
a ser regida pela Recomendação sobre a forma
çâd profissional da gente do mar, 1946; 

c)_a (or"rriEr.Ção agrícola, que continua a ser regi
da pela RecOmendação sobre a formação profis
síOilai (agricultura),_1956. 
~ry-A- formação nãO é um firil é-Ti Si ·mesma, 

mas um meio de desenvolver as aptidões profis
sionais de uma pessoa, tendo em conta suas pos
sibilida_9es de emprego e de que lhe permitam 
fâiE:7 uSo das suas Capacidades da forma mais 
conveniente pãraseus interesses e os da comuni
dade; a formação deveria tender a desenvolver 
a personalidade, sObretudo no caso doS adoles
centes. 

-:-'2y- A fonTtaÇão'-CohStltui um todo, cujos diver
sos-elementos não podern Ser-dissociadoS. 
---3)"'-~Kfõirnaç-ãO~'é um 'proceSSO qu:e· COntinua 

durant"ê tod_i;l -a vida profissíóhal âe um indivíduo, 
de_ac.ordo -COm suas necessfdad~ individuais e 
enquanto me-mbro da comunidade. 

4) A formação deveria estar iseri.ta de t~da 
forfria "de .. discriminãÇão por mõtivO de rasa, cor, 
seXo, religião, opii'liâo política, ascendência nacio
nal ou oilgem sodal. 

5} A formação exige a coopera~ão contínua 
de tOdas as pessoas e os organismos interes
sados, conforme prevê o parágrafo 11. 

11. Nivel e Adnúnstração Nacionais 

3~ 1) Cadã ·país deveria c;I[Wor de um sistema 
de meiOs de formáçào cUjo númerO, distribuição 
gOOgráfica-ê p"rograma:s sejam adaptados às ne
cessidades económicas e às pos~ibilídades __ c:fe 
emprego do país, considerado como um todo 
ou em termos de q~.da r~g(ão ou JocaJídade, con
forme for mais conveniente, a fim de satisfazer 
as_v~cessidades dos residentes. no país. 

-'2.) -Esse sistemã devenã estar-organi-Zado de 
molde a facilitar a transferência de um tipo de
formação para o_utro_, _be!TI __ como O a_~~S9 às_ SU· 
cess[vas eta"pãs e aOs diferentes graus de fC!rma
ção, de forma que um indivíduo possa al~ançar 

- o-grau mais elevado de.formação, tendo ern conta 
suas aptidões e preferências. · ~- · 

3) As vias de acesso às ocupações, e em espe
cial aos oficies, deveri<;~m_ corresponder às eXigên
cias de todos os ramos da atividade económica, 

bem como _às ,aptidões, aos interesses e às cir
cunstâncias particulares de cada educando. 

4) Quando as Circunstâncias· nacionais não 
--perrnitarn o desenvolvimento. de_ um sisteri\a na- -
don~ -~mpleto de meios de formação, o pálS 
em questão deveria ~minar a canveníêrida de 
colaborar com os países vizinhos, a fim de criar 
um tal sistema ou de estabelecer um_a oU_ várias 
instituições de_forinaç~o comuns: --

-4.1) Dever:-se~ia defini!:: claramente a,s respec
tivas competências das autoridades públiCas no 
que se refere à formação. 

2) As_a_u_tprjdadeS públicas e os diversos orga· 
óísrilos públtc.os e privados e que em _cada pais 
estão encarregados da formação deverii;!.m,_dan
do liberdade à iniciativa privada e aSsegurando 
a ã.daptaDilidade às neces.s~da.àes .dos y_ários ~a
mos da atividade_ econômica, çias regiões e das 
localidades~ col.;lborar para o desenvolvimento de 
serviços bem <;.oorden<!c!~~;__ _ _ _ -

a) seja com.b.as_e em um Programa cOnjunto 
centralizado; 

-- b) seja em bases VÕ\untâriàs _e _cofn_ a ájuda 
de mecci.ri_ismos "apropriados; ou -

c) seja combinando ambos esses métodos. 
3) Seja qual for o método adotado, as medida_s 

que venham a ser tomadas para desenvolver os 
meios a que se_ r~ fere O ftefri2J de.veriar.n .. éiPranger, 
observado_Q_respeito à liberdade de escolha. pro
ffssional dos candidatos, rried.íd;iS":" que "Visem ·a: 

a) determinar a magnitude' e a ilâturezã: das 
nec.essidades de forma~ão e dos meiós-~s(entes; 

b) determinar as ocupações ã ·que Se- deveria 
atribuir prioridade no que tange à" forma_s:ão, sem 
desCuidar nem das demais nem çla ·(armação das 
pessoas que sejam necessárias ·para· e1as; · ' 

c) determinar as ocupações com relação às 
quais se considere necessário Ou convebi~nte es~ 
tabe!ecer normas de qualificação, formular e apli~ 
car essas normas e estabele~er programas de 
formação apropriados, bem como fonhular e apli
car normas para os testes que forem ser realizados 
ao ser c.ompletada_a formação nessas oc_upações; 

d) formular e aplicar normas _relativas às con
diçÕeS! .e.-ªQ$_ni&w_d9s _dª_fo_rrnaÇPo: ,, . 
-- _e) foimular e ªplicar normas relativ.;;s .às insti
tuições de formação, em_ especial as que ofere
çam formação para ocupações sobre as quai$ 
se tenha estabelecido JJOrrnas de qualifiçação; 
___ f)_ ___ formUlar e aplicar normas de qualificação 
para o pessoal docente da~_institui,ç9es, ~-e forma
çãO;--

g) com:eder, segundo as circunstâncias, aju
d~ técnica e financeira às instituições e empresas 
que ofereçam formação. _ _ · --- · --

4) sempre que for adotado um programa em 
conjunto, as aytoridades competentes deveriam 
~ar por que as medidaS àdotadaS .Para sua apli- .-
cação im;luall} _aS medídas prevista;; pelo item 
~ . . 

5) QuanciQ a,_ coordenaçãõ rQr EiSfu_Q.el_ecida vo
luntariamente, as medidas reladonadãs no iteln 
3J deveriam_- cçnstituir-Se ~rtt resPcm-SabíiÍdfl:de 
dcts _aut<?Ji~ac;J.es ~ doS ~rgan_i$mQ_$ _i.ry_fi,i~ad<2~- fl-O. 
item 2); d~ acord9- CQiTi ·_su.a .esferlt..Q_~- SQrfl.Pe~ · 
tência. -

.§} ~-_nqrinas ~e ,que f:rata ó_í~Oi~)--~eyeriam 
ser aplicáVéis, sempre .que· pOsSNel; em- todO .o 
território do país-Membro. 

7) Quando isso_.não fç.r possível, deveriam ser 
formuladas medidas, sob forma de recomenda-
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ções, que sirvam como orientaç&o para o estab.e-_ 
lecimento de normas do maior. grau de unifor
midade possível no interior do Pafs em questão. 

8) No desenvolvimento dos serviço_s bem 
coordenados de formação a que se faz referência 
no item 2), dever-se-ia levar em conta, oportu
namente: 

a> os interesses profissiOnais, culturais e mo
rais do indivíduo, as necessidades de mão-de
obra e o interesse econ_ômico .e so.cial geral; _ 

b) a politica nacional de ensino e formação; 
c) os meios existentes ou plenejados de ensi

no geral, orientação profissional e selação; 
d) os meios de formação existentes ou plane

jados, inclusive os de ensino profiSsional e técnico; 
e) a estrutura e as tendências do mer~do 

de empregos; 
f) a política e o desenvolvimento econômico 

nacionais; 
g) a situação demográfica e sua evolução 

prevista; 
h) a evolução prevista das técnicas e d_os mé

todos de organização do trabalho; 
i) a existência de grupos populacionais que, 

em virtude do seu isolamento geográfico, suas 
diferenças étntcas ou outros motivos, exijam me
didas especiais. 

9) Os serviços de formação plenamente coor
denados deveriam ser submetidos a uma revisão 
periódica, e, quando for cabível, degveriam ser 
adotadas medidas para adaptá-los à evolução das 
necessidades. 

1 O) O desenvolvimento dos serviços de_ fqrm,a
ção plenamente coordenados deveria ser em
preendida, no nível nacional, por meio da colabo
ração das autoridades interessadas nos diversos 
aspectos relacionados no item 8), bem como por 
meio da colaboração de_ o_y_tras partes interes
sadas. 

5.1) A colaboração, no nível nacional~ deveria 
ser realizada por intermédio de um. _o_u de vártos 
organismos idôneos, plenamente _representativos 
dos meios interessados. 

2) Esses .organismos deveriam ser auxiliados' 
por outros organismos, igualmente representa
tivos, criados, conforme às necessidades, nos ní
veis regional e local. 

6. Deveriãril ser criadas comissões consulti
vas, representativas dos ramos- da atividade eco
nômica: ou das ocupaçõeS, ·a fim de ajudar os 
organismos mencionados no § 5 a determi!)~r 
as necessidades, no que se refer_e __ à _formação, 
relativas às ocupações que lhes digam respeito, 
bem como a d~senvolver programas de formação 
d.ireciorados a essas ocupações. 

7.1) A formação oferecida pelas instituições 
públicas de formação deveria ser dª_da gratuita
mente aos educandos. 

2) Isso não deveria impedir que as instituições 
solicitem o pagamento dos gastos da formação 
quando o educando não e$tiver obrigado a fazer 
os cursos ou quando não tiver necessidade de 
receber essa formação para buscar ou conservar 
um emprego, 

3) Durante a formação em uma instituição, nos 
casos em _que tal formação for garantida pela 
autoridade competente ou conte com sua aprova
ção, os adultos que não recebam s.alário e os 
adolescentes carentes deyerj_qm, na medida em 
que o facultarem os recursos económicos e finan
ceiros, receber, da referida autoridade _competen-

te, uma remuneração adequada, fJXada após ter
se avaliado criteriosamente: 

a) qualquer inderiização rélativa ao desem.;
prego ou qualquer outro provento a que porven
tura façam jus; 

b) outros fatores, como dependentes, custo 
de vida nas regiões envolvidas e gastos pessoal_s 
especiais ocasionados pela formaçãO (por exem
plo, gastos de viagem e hospedagem), bem co-_ 
mo, em casos especiais, idade; 

c) -a necessidade de. estim~lar os adultos a 
iniciarem ~ terminarem stia formaçã_o segundo 
as exigências do rnef03dQ a~-tr~b?íhP e as n~C~l:!~., 
sidades da comunidade no que se refere a p~-. 
S'oas formadas. - - · , .- . _ ; . , 

4) M"'péssóas qUe recebem_ formação nas eçn.--. 
presas deveriam fazer jus a yma remuneraçãoaw. 
dequada, de acordo com os critérios ~stabele
ddos pela legislação, os contratos coletivos.ou 
o re§ulam~nto especial da empresa interessada 

5) A freqüência a instituições pUblicas de for~ 
ma:ção e às instituições privadas_ reconhecidas Qe 
natureza semelhante, bem como a participação 
em o_utros tipos de formação provados, deveriam 
ser facilitadas, segundo as. circunstâncias, por 
melo de um aUXJ1io material - por exemplo, na 
forma de refeições gratuitas. fornecimento de_ rou
pa de trabalho, material escolar, equipamento e 
material de instrução; transporte grah.lito ou a. pre
ço reduzido, subsídios para manutenção, bolsas 
ou remuneraçáo para gastos de estudo, emprés
timos ou awo.1io-mora,_dia. 

8.1) Deveriam ser adota_das ~ed.idas para que 
as condições de trabalho das pessoas e, sobre
tudo, dos jovens que recebam formação, sej~ ~m _ 
Uf!la empresa, seja em uma instituiçáo de forma
ção, sejam satisfatórias - e, em especial, para 
que seu trabalho seja convenientemente limtitado 
e apresente um caráter essencialm~nte educati.vo, 

2) O trabalho dos educandos, nas instituições 
de formação, não deveria ter por objetivo principal 
a obtenção de lucros comerciais. 

-$) Ai__í~tituiÇões_d~ _forJTlação, bem com_o"~a~ 
empresas em qúe sé ofereça formação, deveriam 
assumir a responsabilidade de zelar pela defmiç:ão 
e aplicação de normãs de segurança e de pro~e
ção parã os educandos durante o trabalho. - · 

9~ 1) A foiTTl_aç_ão para ocupações a r-espeito" daS 
quais se tenham estabelecido normas nacionais 
de qualificação deveria iil.cluir provas cujas nor
mãs tenhwn _sido. ft~adas _de modo_ uniforrrie e 
que permitam estabeleêer critérios seguros e ple
namente válidos~ da mesma forma, deverj?tm $er 
t<?madas -~-medidas necessárias para garantir a 
obs_ervancia dessas_ normas para provas. 

2) Os Certificados entregues como reSultadO 
d?tS 'referidas provas deveriam ser válidos para 
todo o país. ·· - -

3) Mesmo quando não existem normas nacio
nais de qualificação~ seda desejável que as pes
soas que conduiram um curso sistemático de 
formação recebessem um certificado relativo ao 
fato, entregue pela instituição de formação ou 
pela empresa. Deyeriam cohstar desse certificado 
às·_car_acteristicas essenciais e principais da fonna
ção diSpensada. 
_ 1 O. _ As pessoas que concluam um curso _ele 
formação profissional deveriam ser assistida_s pe
las al}.-tori?ades nacionais com competência em 
matéria de emprego, no -sentido da obtenção de 
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empregos correspondentes às qualificações e aos 
conhecimentos adquiridos,' ficando garantida, ao 
mesmo tempo~ a livre escolha· do local de tra-
balho. --

m. ~e~~ c:íe Co1aboração 

Il. 1) To dos os meios interessados na forma
ção, em especial as autoridades públicas, as insti
tuições de eosino __ e_~organizações de emprega
dores e de trabalhadores, deveriam aproveitar to
das as oportunidades de pre~-se assistência 
e de proceder a consultas recíprocas no que se 
refira à elaboração de planos de formação, à apli
cação_ e à realização prática dele_s_ e, _de modo 
geral, a todas as questões relativas à formação. 

2) Dever-se-iam adotar medidas para que to
dos os responsáveis pelo processo de (armação 
possam visitar periodicamente o h,1gar em que 
se realiza a formação, a fim de manter-se informa
dos sobre. as.cgndjções em que a referida forma-
ção é oferecida, __ . 

3) Os representantes das organizações de em
pregadores e de trabalhadores deveriam fazer par
te dos __ organismos_encarregados de dirigir as insti
tuições públicas de formação e de vigiar seu fun
cionamento téçnlco; quando esses. organismos 
não existirem, os repreSentantes das organizações 
de empregadores e _d_e trabalhadores _deveriam 
ser vinculados estreitamente, de_ alguma forma, 
ao funcionamento das referidas instituições. . 

4) A Cooperação entre as instituiçõe_s de forma
ção, ou a autoridade. competente encarregada da 
formação, e as empresas deveria ser assegurada 
e promovida, especialmente nos casos em que 
a formação se proc.essar em parte na empresa 
e em parte em instituições de formação alheias 
à empresa. 

5) sem -prejWi6 do alçance geral do item 1) 
e na_ medida em. que isso for compatível com 
as drcunstândas nacionais: 

a) as instituições envolvidas no ensino e na 
formação, as organizações de empregadores e 
de_ tra?alhadores e os demais organismos ou or
ganizaçõe~ _ 5i!retament~. interessados _deveriam 
c;olaP_grar para: - --

i) a definição das ocupações a respeito das 
quais se considera_necessário ou desejável o esta
be_ledmento de normas de qualificação; 

ii) o estabelecimento das referidas normas e 
dos programas de formação adequados; 

iii) a organização de provas adequadas e a defi
nição da natureza e do grau das qualificações 
passív~is de serem obtidas_. 

b) A colaboração mais completa deveria existir 
no que tange à coleta_'ª' ?i çlify.são de informações 
sobre as possibilidades de formação referidas no 
parágrafo 12; deveriam participar dela as escolas 
primárias e secundárias, as instituições de ensino 
técnico e profissiOnal e os serViços de assessora
menta" sobre emprego, os Serviços públicos de 
emprego, as organizações de empregadores e de 
trabalhadores, as instituições profisstonais e as 
empresas; 

cf a asslstêndâ. prestada pelOs serviços públi
cos de emprego deveria abranger, igualmente: 

i) o estudo_ das tendêncjas do mercac!g P,e tra
balho; 
· ii) -a ãValiaÇão das riecessidades.afuais e ~uras 

de mão-de-obra; 
üO _a c~locação do pessoal formado. 
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IV. lnfonn.ações sobre as possibilidades de VI. ~'!'nnação pré-_p~ftss~onal 
fonnação 

15. 1) A preparação pré-profissional deveria 
12. 1} Dever-se-iam compilar regularmente e _ _propiciar, aos jovens que -aiilda não tenham exer

colocar __ à disposição de todas as pessoas e de _ ddo uma atividade profissional, uma iniciação a 
todos os organismos interes~dos ili.formações , vários tipos de trabalho. Ela não deveria ser reali
sobre as possibilidades de fonnação para cada zada em detrimento da educação geral e nem 
ocupação. tampouco como substituta da primeira fase da 

2) Essas informações deveriam enfocar pon- formação propriamente dita. 

tosa)o:~s de forma,....;:;o que podetl, ser afere- · 2)- A preparação pré-profissiOi-tal deveria incluir 
cidos; ,.- uma instrução geral e prática, adequada à tdade 

dos jovens e conveniente para: · 
b) duração dos vários tipos de formação; ar co_ntinuar e:coffipletar a educação previa-
c) condições de admissão para os diversos mente obtida; __ . _ 

tipos de formação; , - b) dar uma_ ideia do trabalho prático e desen-
d} características de cada tipo de formação, volver 0 gosto e a estima por ele, berri como 

com relação às perspectivas de emprego ou de · 0 _iilteresse pela formação; 
promoção; 'i:)- revelãr interesses e _aptidões profissiO:nais, 

e) natureza e condições da ajuda financeira facil!tando destarte a orientaçã_o profissional; 
ou de outro tipo a que podem aspirar as pessoas d) favore<:er adaptação profissional ulterior. 
que fazem rursos de formação; ·3) A preParação pré-profissional deveria in-

f) provas finais relativas à formaç3.o e qualifi- i:lUir, quando pósSíVel, a familiarização do ec;l\,l~ 
cações que podem ser a>btldas. cando com o equipamento e com os materiais 

3) Para a difusão das informações citadas, se- comuns a certo número de ocupações. 
ria conveniente utilizar, segundo as necessidades, 
todos ou alguns dos meios a seguir: ·entrevistas, 
palestras, folhetos. artigos, cartazes, rumes cine- -
matográficos, eslaides, falas pelo rádio ou pela 
televisão, visitas às empresas e exposições profis
sionais. 

V. Medidas de orientação profissional e de 
seleção 

13. 1) Os candidatos à formação. e em parti
cular as pessoas que não a tenham re_cebido, de
veriam ter a seu alcance orientação profissional 
indMdual, propiciada pelos organismos compe
tentes no que se refira a orientação profissional 
ou de assessoramento relativo ao emprego, antes 
de escolher uma ocupação ou de empreender 
uma determinada formação. 

2) Os trabalhadores deveriam poder benefi
ciar-se, nos serviços de emprego, de um sistema 
de aconselhamento profissional com vistas à sua 
orientação, à sua nova classificação ·ou ao seu 
aperfeiçoamento profissionais. 

14. 1) A seleção dos candidatos deveria ser 
realizada de acordo com os requisitos e com a 
natureza próprios de cada ocupação; sem que 
se limite, contudo, a livre escolha da oa,tpação. 

2) O procedimento de seleção deveria ser esta
belecido de molde a reduzir ao mínimo o risco 
que representa a admissão de candidatos à for~ 
mação_ em proftssões _que não _lhes convêm, bem 
como o perigo decorrente do desperdício de es
forços e de meios de formação profissional. 

3) O procedimento de seleção deveria abran
ger medidas adequadas para a comprovação de 
que os candidatos possuem as aptidões físicas 
e intelectuais requeridas para a formação e para 
a ocupação, em questão. 

4) Quando o procedimento de _seleçã9__incluir 
exames médicos, estes deveriam estar baseados 
nas exigências próprias da formação e da ocupa
ção em questão. 

5) Quando o procedimento de sele_ção incluir 
testes pstcológtcos, estes deveriam corresponder 
às condições existentes no país em questão, ofe
recer um grau suficiente de segurança e ter valida· 
de com relac;ão a critérios diretamente viricufados 
aos requisitos da ocupação em questão. 

VII. OrganizaçãO -da fonnação 

- 16. 1) O programa de formação para cada pro
fissão deveria ser elaborado com base em uma 
análise sistemática do trabalho, das capacidades 
e-dos conhecimentos profissionais e das medidas 
de segurança e de_ higiene que essa ocupação 
implique, tendo em conta sua evolução e as suas 
transformações previsíveis. 

2) o-programa de formação deveria ser revisa
do periodicamente, a fim de que se mantenha 
atuaJizado. 

-17. 1) O programa de formaÇão deveria dar 
aos educandos uma base sólida de conhecimen
tos teóricos e práticos. 

2) Além do ensino do trabalho, das qualifica
ções e dos .conhecimentos profissi.onais e das 
medidas de segurança e higiene relacionadas 
com a ocupação em questão, bem como das 
nqç9es sobre legislação social, a formação deve
ria proporcronar aos educandos,. na medida do 
passivei, conhecimentos fundamentais relativos 
à ocupação e ao ramo da atividade económica 
a, que desejem dedicar-se, particularmente com 
o objetivo de facilitar a sua promoção. 

3) Deveria ser reservado um lugar para as dis
ciplinas de cu1tura geral nos programas de forma
Ção de longa duração e também, na medida que 
o tempo ·permitir, nos programas de formação 

· de~ ~urt9 duração. _ . _ _ _ 
18. 1) Os programas de formação e as disci

plinas que eles enfocarem deveriam ser detenni
~_à.Qs d_e molde _a facilitar a adaptação profissional 
fub.lra dos educandos, no âmbito da ocupação 
em questão. 

2J Para esse fim, na formação de longa dura
çã.o dever~se-ia zelar para que: 

a) o eduCando adquira uma compreensão am~ 
pia dos fundamentos teóricos da sua ocupação; 

b) seja evitada a especialização durante o pri
rne_i_ro período, a fim de dar ao educando uma 
ampla base de conhecimentos profissionais teóri
cos e práticos que permitam uma especialização 
ulterior com um rrúnimo de formação suplemen
tar ou de readaptação. 

19.-IfAS empresas que não tenham possibi
lidades de obterem por si mesmas todos os co-
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nhecimentos teóricos e práticos necessários para 
que seus educandos exerçam uma ocupação de
terminada, deveriam, de acordo com suas neces
sidades: 

a) -zelar por que essas insuficiências sejam cor
rigidas nas instituições de formação, por meio 
de uma ou de várias das medidas a seguir: 

i) a freqüência do educando no transcurso de 
um ou de mais dias; 

ii) a freqüênCía ·a-essas-mstituiç:ões por perío
dos de várias semanas consecutivas, a_ cada ano; 

üi) a Jreqüência alternativa pOr períodos s_ufi
cientemente prolongados de formação na empre· 
sa com períodos ·de estudo, também prolonga-
dos, em uma institl,lição de formação; ou -

iv) outros arranjos aprOpriados, de acordo com 
a legislação do país; 

b) estabelecer e aplicar programas que in
cluam a unificação de seus meios de formação 
ou a criação de um centro comum. 

2) Os educandos das empresas que freqüen
tem instituições de formação em virtude das me
didas previstas no item 1) deveriam ser autori
zados a ausentar-se para essa finalidade durante 
o horário de trabalho, sem sofrer qualquer perda 
salarial. 

20. As empresas deveriam cooperar com a 
realização dos programas organizados pelas insti
tuições de formação, permitindo aos estudantes 
dessas instituições realizarem práticas de forma
ção no emprego durante períodos suficientemen
te prolongados. 

21. 1) Até a idade de 18 anos, todos os jovens 
trabalhadores que não estiverem recebendo outro 
tipo de foimação deveriam ter à sua disposição 
cursos complementares, a fim de que possam 
completar sua cultura geral e seus conhecimentos 
técnicos nas ocupações que exerçam. 

2. Os jovens trabalhadores deveriam ter a 
possibilidade de freqüentar eS:ses rursos nas con
dições explicitadas no parágrafo 19; Item 2). 

22. Todos os trabalhadores que desejarem 
melhorar seus conhecimento.s gerais, técnicos ou 
comerciais, deveriam ter à sua disposição cursos 
complementares, a fim de facilitar" sua promoção 
e melhorar, dessa forma, sua situaÇão social e 
econômica. 

23. A duração da formação deveria ser deter
minada, considerando-se: 

a) o nível e o tipo dos conhecimentos teóricos 
e das habilidades práticas que vão ser adquiridos,; 

b) os meios e os métodos _de formação a se
rem empregados; 

c) as condições mínimas de ingresso reque
ridas e as qualificações de que já diSponham aos 
candidatos ao serem admitidos; 

d) quando se tratar de adultos, suas atividades 
profissionais anteriores e a necessidade de c_apa
citá-los o mais rapidamente possível ao exercício 
de um emprego. 

24. Deveria ser dada atenção especial à for
mação dos jovens adultos que sofram deficiências 
físicas ou mentais, bem como a dos jovens pouco 
dotados. 

VDI. Métodos e _meios d~ formação 

25. Os métodos de formação deveriam ser 
adaptados à natureza do curso de formação, ao 
·grau -da instrução, à idade, à condição e à expe
riência dos educandos, 
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26. Como reQrã geral, deveria ser dada prefe
rência aos _métodos de formação que reqUeiram 
a participação efetiva dos educandos, por oposi
ção àqueles que limitam a ativida_de dos educan
dos a escutar as aulas. 

27. 1) A formação deveria ter o caráte( mais 
rea1ista passivei. 

2) A formação prática nas instituições deveria: 
a) ser efetuada nas condições e _no ambiente 

mais parecidos possível a uma empresa; 
b) incluir, sempre que necesSário e possível, 

periodos de experiência prática" em uma empresa, 
ou por eles sem completada, a fim de que os 
educandos possam não apenas familiarizar-se 
com o ambiente de trabalho, como também ad
quirir o ritmo e a habilidade que são usuais nele. 

28. 1) A formação prática que não se efetue 
durante o emprego deveria implicar a obrigato
riedade, para o educando, de executar as diversas 
operações próprias da ocupação, ou, se for o ca
so, de cumprir um período de trabalho efetivo 
nessa ocupação. 

2) Dessas tarefas reais deveriam corresponder 
às necessida.cles da formação; além disso, deve
riam existir garantias adequadas para evitar que 
os educandos concorram com os_ demais traQa
lhadores. 

3) Na formação oferecida durante o emprego, 
os __ trabalhos confiados aos _e.ducandos deveriam 
ter um valor positivo para a formação. 

29. Os exercícios de fcirlnaÇão deveriam ser 
concebidos de tal modQ que os educando com
preendam o valor prático da sua execução e a 
utilidade de todo artigo produzido. 

30. 1) Dever-se-ia fracionar as operações com~ 
plexas, separando--as em seus elementos mais 
simples. 

2) Os educando deveriam ser capazes de exe
cutar com faci1idade uma operação antes de em
preender outra e deveriam passar das operações 
gjmples para as operações complexas. 

31. O ·ensino teórico - af inCluídas as disci~ 
plinas de cultura geral que formam parle dos cur
sos- deveria ser impartído, na medida do possí
vel, com relação à ocupação prevista. 

32. O imsino das discipinas técnicas e dos 
conhecimentos relac::ionados co_m o_trabalho prá
tico deveriam ser ~ncuJados e, na medida· do pos
sível, integrados com a formação prática. 

33. O r[tmo de instrução_de_y_gri_a_s~r_adaptado 
à capacidade de assimilação Qos educandos e 
permitir revisões periódicàs. 

34. Devet-se-iam adotar medidas para garan
tir a supervisão técnfca sjstemátlca dos educéLn
dos, especialmente quando a formação for reali
zada no emprego. 

35. Dever-se-iam manter regiStras circuns
tanciados sobre a formação impartida e sobre 
os progressos alcançados; demais, dever-se-ia es
timular os educandos a manterem seus próprios 
registras circUnstanciados sobre a formação rece~ 
bida e a adquirirem o costume de verificarem 
os resultados da sua própria atividade. 

36.1) Dever~se~ia utilizar, quãndo apiõPliado, 
material auxiliar de instrução para "facilitar o pro; 
cesso de aquisição de conhecimentos. 

2) As autoridades responsáveis pela formação 
deveriam estar a par das novas técnicas de forma
ção e do material didático e auxiliar, bem como 
zelar pela sua aplicação. 

DIÁRIO DO CONGRESSO NAOONAL (Seção II) 

37. Quando _os rrieios de formação, particu~ 
larffiente nas regiões isolaâa$, não corresponde
rem às necessidade;:; no que tange à formação 
dª_ população local eles deveriam ser comple
mentados, ,qnforme o c:aso, por um ou vários 
dos meios a seguif:-

a) cursos por correspondência adaptados às 
condiçõeS locais; 
- -b) professores ambulantes e unidades móveis 
de demonstração; 

c) __ e_!lSino pelo rádio, pela televisão ou por ou
tros meios de informação de ampla difusão; 

d) licenças -ConCeilldas aos edUcandos_ pelas 
empresas, a fim de que posse.im freqUentar curs_os, 
potVãrias semanas consecutivas a cada ano, em 
uin8iriSHtUiÇão de_ formação_ situada em- oUtra 
lo"Calidade; 

e) outras medidas que permitam obter forma
ção __ e outra localidade, como subsídios, bolsas 
de estudo _e facilidades de transportes e hospe-
d~Qein. - - - --

IX. Fonnação Por Parte das Empresas 

38. 1) Os empregadores deveriam adotar 
uma política sobre as medidas que seja conve
niente tomar para satisfazer as próprias necessi
dades em termos de pessoal qualificado. 

2) Dever-se-ia estimular os empregadores e os 
grêmios de empregadores a q-ue estabeleçam pla
nos sistemáticOs de forniaçãó, em função- das 
próprias necessidades e em uma meclida compa
tível co_m as condições de funcionamento técnico 
das suas empresas. 

-- - 39. Para os fins da preparação e da aplicação 
dos planos de formação dentro das empresas, 
os empregadores deveriam consultar os repre
sentantes dos trabalhadores empregados em 
suas empresas e com eles cooperar. 

40. A responsabilidade, em termos de forma
.ção no seio de uma empresa, deveria estar clara
-mente delegada, seja a um departamento especial 
de formação", seja· a uma ou a várias pessOas 
durante jornadas integrais ou pardais, de acordo 
com a nattrreza e a magnitude das necessidades 
de formação da emPre~. _ _ 

41. Os departamentos e ~s pessoas respon
sáveis pela formação- deveiriam ter como fUnção, 
sobretudo: 

a) p-ropor a política de formação; 
- - b) zelar pela elaboração-de planos e formação, 

- em ConSulta com os departamentos Interessados; 
c) participar da seleção de candidatos para a 

formação; 
- d) formar o pessoal docente; 

e) superVisionar a fOrmação iinj)artlda dentro 
da empresa; - -- -

f) adotar as medidas adequadas, em nolne 
da empresa, em relação a toda instrução que deva 
ser iffipartida fora da erilpresa, para coordená-ta 
com a instrução dentro dela; 

g) estabelecer e manter atual~do um registro 
dos progressos feitos pelos educandos; 
___ h) zelar por que a formação tenha em conta 
os mé~os comprovados; 

---i) empreender, estimular ou patrocinar pes
quisas e estUdos, a ftm de assegurar eficácia e 
atualidade à formação. 

42. As empresas deveriam prever, sempre 
que considerarem oPortuno, um período inicial 
suficientemente prolongado de formação geral 
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básica para seus educandos, que seria realizada 
integral~e_nte~ em uma instituição de formação, 
a fim ~e_ redwir _a duração total do período de 
instrução e aumentar-lhe a_ eficácia. _ 
. 43. _ A ~up.~_ryjsão e o controle da formação 

dos educandos deveria depender, em toaas suas 
etapas,_ do d_epa_rtamento ou da pessoa encarre
gada da formação, seja esta impartida dentro ou 
fora da empresa. 

44. 1) Para determinar em que local deveria 
ser oferecida a formação dentro de uma empresa, 
deVeriam ser considerados os seguintes fatores: 

-a) o tipo e a duração da formação; 
b) o número;- a idade, os conhecimentos e 

a experiência dos educandos; 
c) a oportunidade de recorrer à formação no 

eiiiprego para a ocupação em questão; 
d) a aglomeração, o ruído ou outras causas 

de distração, os fatores de segurança e os riscos 
de deterior11ção do equipamento nos _locais nor
mais de trabalho; 

e) qualquer economia de tempo, pess_oal do
cente_e equipamento; 

f) o custo de instalações separadas; 
g) a necessidade de facüitar, na medida do 

possível, a transição da formação para o emprego 
propriamente dito; _ 

h) as possibilidades técnicas da empresa. 
2) tias primeiras etapas da formação, deve

riam estar previstas, quando pOssível, instalações 
P-~-'ªgógi~as separadas e provistas do equipa
mento de formação necessário ou, pelo menos, ª ~~_e_!_Va de umª- área separada n_9s locais nor_
mais de trabalho. 

45. 1) As empresas deveriam organizar, para 
todos os recém-chegados, a recepção correspon
dente e um período de incorporação à empresa. 

2) Deveria ser dada especial atenÇão à inicia
ção- dos jovens trabalhadores, observadas suas 
necessidades de formação. 

X. Aprendizado 

46. A formação sistemátiCa _e de longa dura
ção com o objetivo de exercer_ uma Ocupação 
reconh_ecida, recebida em grande parte dentro 
de uma empresa ou enquanto prestando serviços 
a um artesão autónOmo, deveria ser o5jet0 de 
um con_tra~o de aprendizado escrito" e ser subme
tido a normas determinadas. 

47. Para decidir se uma determinada ocupa
ção pode ser objeto de aprendizado, seria conve· 
niente ter em conta fatores como-: 

a) o nível da capacidade profissional e dos 
conhecimentos técnico-teóricos requeridos para 
o exercício da ocupação em questão: 

b) a duração do período de formação neces
sário para adquirir a capacidade profisSional e 
os conhecimentos requeridos; 

c) o valor do aprendizado para a aquisição das 
qualificações e dos conhecimentos requeridos; 

d) a situação presente e futura relativa -à possi
bilidade de emprego na ocupação em questão. 

48. 1) O contrato de aprendizado deVeria ser 
celebrado com um empregador individual, com 
um grupo de empregadores ou ainda com ui-n 
organismo tal como uma comissão de aprendi
zagem ou um serviço especialmente encarregado 
do controle do aprendizado, ccnform~ pareça 
mais adequado, observadas as condições nacio
nais. 



1628 Quinta-feira 9 

2) _Quando o aprendiz for_ menor de fdade, um 
dos seus pais, o tutor ou seu repres_entante legal 
deveria constar como parte no contrato. 

3) A parte encarregada de impartir ·a apren
dizado deveria ser adequadamente qUalificada pa
ra dar a formação, ou então- ter 'condições de 
tomar medidas que visem a que a formação seja 
dada por uma ou por várias pessoas-detentoras 
das qualificações requeridas; os meios disponíveis 
para a formação do aprendiz _deveriam permi
tir-lhe adq•.1irir uma formaÇão~ completa para a 
ocupação que esteja aprendendo. 

4) As autoridades competentes deveriam ooa_n
ter-se em situação regular para ·com- a empresa 
ou a pessoa que imparte a fOrma·ção e certifi
car-se, por meio de_ uma inspeção bu de uma 
supervisão periódica, de questão ser'lâo alcança~ 
dos objetivos perseguidos. 

49. o contrato deveria: --· . 
a) incluir a obrigação, explícita ou im-plícita, 

de formar o interessado para o exercido de deter
minada ocupação, bem como a obrigação, tam
bém explícita ou implícita, por parte ·do aprendiz, 
de como tal trabalhar durante um periodo deter
minado; 

b) conter as normas e os re'gi.llamentos esta
belecidos sobre a ocupação erri questão, cuja in
clusão seja considerada necessária ou_ útil para 
os interesses das partes; 

c) prever todos os demais direitos e obriga
ções recíprocos pertinentes que não tenham sido 
definidos por outros meios, erifre oS quais, espe
ciaJmente, a observância de todos ·os regulamen-
tos de segurança; · 

d) conter disposições relativas à solução dos 
conflitos entre_ as partes. 

50. Segundo as circunstâncras nãciOtlãis, 
uma ocupação pode ser reconhecida para ser 
objeto do aprendizado, e as normas previstas no 
parágrafo 46, bem como todos os regulamentos 
relativos ao aprendizado, podem ser estabeJed
dos: 

a) pela Via legislativa; 
b) por resoluções dos organismos especial

mente encarregados do controle do aprendizado; 
c) por meio de convenções coletivas; ou 
d) mediante uma combinação dos procedi

mentos supra. 

51. Nas normas e nos regulamentos que re
gem a aprendizagem, deveriam ter-se em conta, 
especialmente, com respeito a cada uma das·oc~
pações que sejam objeto da aprendizagem, entre 
outras, as seguintes c:onsiderações: 

a) o nível de instrução geral e a idade mínima 
obrigatória para o ingresso nO aprendizado; 

b) as disposições que se devam tomar para 
os casos especiais em que a idade dos trabalha
dores exceda o limite fiXado nos regulamentos; 

c) a duração do aprendizado, incluindo um 
periodo de prova. tendo em conta o grau da capa
cidade profiSSional, bem como os conhecimentos 
técnico-teóricos requeridos; 

d) as disposições que se devem tomar para 
determinar a medida em que a duração normal 
do aprendizado poderia ser reduzida, consideran~ 
do-se toda formação ou experiência anteriores 
que o aprendiz possa ter adquirido ou tendo em 
conta se_us progressos durante o aprendizado; 

e) a relação das diversas operações práticas, 
o ensino teórico e a instrução conexa que irá 

DIÁRIO DQ CONGRESSO NACIONAL (Seção 11) 

impartir-se, bem como o tempo que seria preciso 
dedicar a cada etapa dessa formação; 

'f) ·a c:oncessão de liçenç:as para ausentar-se 
·durante a jornada de trabalho, ou de qualquer 
outra licença semelhante, para que o aprendiz 
po_ssa freqüentar uma instituição de formação; 

g) -as provas· a que irão submeter-se os apren
dizes durante o aprendizado ou ao final deste; 

h) os diplomas ou os_ certificados que irão ser 
outorgados ao final do aprendizado; 

I} toda limitaçãO do número de aprendizes que 
po_?sa ser necessári_a p~ra. assegurar um~_ f()rma
_ç_!i~ficaz, evita~_ ~-~excesso de trabalhadores na 
profissão e satisfazer as nec~ssidades de mão-d~
obra âo ramo da atividade econômica em ques-
tãO;-- -

J) o nível da _remuneração a que o aprendiz 
farb jllz, bem como o_ escalonamento dos auJl'!en
tOS-dlirante o curso do aprendizado; 

k) as condições ·ae remuneração no caSo de 
falta por doença; 
-if o seguro cOntra acidentes; 

rd)- as férias- remtmeradas; 
n) a natureza e a extensão ·do controle a que 

d~~L-6 sYbmeter-se o a.Qret:~dízado, e;specíalmen
te p3ra garantir que a formação se cingirá às nor
rtlas estabelecidas e que existirá _um grau sufi
ciente de uniformidade das condições de aprendi
zagem; 

o) o registro dos aprendizes _e_ _dos contratos 
de aprendizado por parte dos organismos_compe
tentes; 

p) a forma e o conteúdo dos co_ntratos ele 
aprendizado. 

52,'. -Os aprendizes deveriam receber uma ins
trução-geral no referente à segurança no trabalho, 
a fim de criar neles hábitos de segurança no ma
nuseío de máquinas e ferramentas e de_ incutir 
neles a observância das medidas ge~q.is de segu
rança~ tendo em conta os novos riscos que ve
nham a surgir. _ 

53.. 1) Q ingresso no aprendizado devei'iã, 
em todos os C!lSQs_,_~r precedido de uma orienta
ção prOftssioiial ampla e de um exame médic::o 
em função das exigências da ocupação para a 
qual a formação se orieri:te. 

2) quando a ocupação que for objeto do apren
dizado exigir aptidões físicas ou psíquicas particu
lares, estas deveriam ser especificadas e serobjeto 
de reconhe.cb::nE:nto especial. 

54. 1) Mediante acordos entre as partes inte
ressadas, deveria ser possível transferir um apren
diz de uma empresa para outra quando for consi
derado necessário ou conveniente para completar 
sua formãção. . . 

2) Quando existirem diversos tipos de aprendi
zado, deveria· ser possível, por meio _de acordos 
entre as partes interessadas, transferir um apren
dlz e uma ocupação para outra quando suas apti
dões tomem manifesto o benefício que para ele 
decorreria de tal transferência. 

~· F'orrnação Ac_~erada 

55. 1) Deveriam ser estruturados dispositivos 
permanentes com vistas à formação acelerada: 

a) com o-objetivo de contribuir para satisfazer 
as necessidades urgentes de mão-de·obra e ace
lerar o desenvolvimento çia industrialização; 

b) para permitir que a mão-de-obra se adapte, 
cõm caráter permanente, aos progressos técni
cos; 
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c) para permitir às categorias da população 
que precisem adquirir qualificações profiSsionaiS 
rapidamente a obtenção de um emprego que cor
responda à sua idade e à sua aptidão; 

d) para favorecer a promoção profisSi6nal e 
sedai. __ _ _ _ ______ _ 

2) Esses dispositivos permanentes para a for~ 
mação acelerada deveriam ser concebidos se
gundo métodos pedagóg_icoS-apropiiados, aplica
dos por instrutores especialmente formados Para 
essa finalidãde- e serem baseados em técnicas 
concretas diretam-ente relacionadas com o traba-
lho induStriaL- · · · - · 

56. -A aceleração da formação deVeria ser ob
tida: 

a) aplicando procediri1'entos estritOs de Se1e
ção, de modo que, na medida das possibilidades, 
todos os educandos admitidos estejam em cOnâi· 
ções de adquirir os conhE!cirilentos e a compe
tência requeridos dentro do tempO limitado pre
visto para o curso, devendo ser dada preferência 
aos candidatos que possuam experiência profis
sional que possa ser utilizada na nova ocUpação; 

b) empregando um programa de formação 
circunstanciado que abranja uma série de exerci
dos progressiVos e o _ensino_ teórico a eles asso
dado, baseados em urna análise completa d.!! 
ocupação e das tarefas que ela venha a implicar, 
a fim de permitir aos educandos a aquisição das 
qualificações e dos conhecimentos imediatamen
te necessários para obter um emprego; 

c) a_tribuindo maior importân<::ia à fonnação 
prática sem prejuízo do ensino dos conhedmen
tos técnico-teóricos indispensáveis; 

_d) limitando o número de educandos por tur
ma, de molde a que, tendo em vista o tempo 
disponível, cada um deles possa ser objeto de 
uma_Supervisão atenta e constante em éiada etapa 
da sua instrução; 

e) aplicando os outros métodõ_s_e-meios de 
formação mencionados nos parágrafos 25 a 37 
qUe se considerem especialmente adequados pa· 
ra essa finalidade. 

57. 1) Depois de ter o educando· condufdo 
um curso de formação acelerada, ele -deveria ser 
colocado, tão log_o __ quanto possível, em um em
prego em que, após- a necessária iniciação, sua 
instrução seja completada, por meio-da fonnação 
no trabalho. 

2) As pessoas que, após haverem concluído 
um curso de formação acelerada, se tenham in
corporado ao processo produtivo, deveriam ter 
a possibilidade déffeC(üentar cursos para aumen
tar sua polivalência e a sua competência profis
sionaiS. 

XII. Fonnação de Supervisores _ou Chefias 
Intermediárias até o Nível de CapataZ 

58. 1) Os supervisores ou chefes _intermediá· 
rios deveriam receber formação especial, a fim 
de alcançarem uma preparação plena para o exer-
cício das suas funções. _ 

2) Essil- formaç:ão deveria_ ihdUir, ha medida 
que for nece_ssádà: - - -- - --- -- ------

- a) um~ complementação da instrução geral; 
b) uma complementação de formação e de 

trabalho té.cni<::os; 
c;) instrução referente às seguintes discij>Jinã.S: 
i) chefia _de pessoal e relações humanas, in

cluindo relações profissionais e procedimentos 
para evitar conflit<?S trabalhistas; 
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ü) procedimentos administrativos; 
üi) métodos de ensino do trabalho; 
iv) segurança e higiene no trabalho; 
v) coordenação entre as diversas categorias na 

empresa; 
vi) adaptação às funções _de responsabilidade; 
vii) métodos de tr;:,balho; 
viii) legislação trabalhista; 
ix) disciplinas espectais, como planejamento 

de tarefas, estudo do trabalho e_ cálculo de custos. 
3) Os supervisores e ãs chefias intermecliárias 

deveriam estar suficientemente infor_madas sobre 
a orientação profissional, a fim de que reconhe
çam seu papel e sua importância, bem como 
a necessidade de confiá-la a esjJecíalíStas na ma
téria. 

59. 1) Em princípio, à formação inicial dos su
pervisores ou dos chefes intermediários deveria 
ser realizada antes de que eles assumissem s_uas 
funções; caso isso não seja possível, a referida 
formação teria de começar imediatamente após 
terem os supervisores ou chefes intermediário_s 
começado a_ exercer suas funções. 

2) Os supervisores ou chefes de nível interme
diário no exercício de suas funções deveriam ter, 
além disso, a possibilidade permanente de obter 
uma formação que vise ao aperfeiçoamento; tal 
formação deveria, em espedal, mantê-los a par 
da evolução relativa, em termos gerais, da ativi
dade da empresa, bem como sobre seu próprio 
domínio técnico, e deveria fornecer-lhes a base 
necessária para sua promoção, nos casos em que 
for cabível. 

XIII. Pessoal Docente Vinculado às Institui
ções de 

Formação Profissional e às Empresas 

60. A seleção do pessoal docente deveria ser 
realizada tendo-se em conta: 

a) a cultura geral, a:;;_ qualiflc.ações e a expe
riência técnkãs, O caráter e a personalidade, bem 
como a aptidão pedagógica; 

b) as pessoas a quem será dado o ensino; 
c) a natureza do ensino; 
d) todas as normas nacionais aplicáveis. 
61. O pessoal encarregado do en?ino de disci

plinas de cultura geral deveria ser escolhido entre 
as pessoas que possuam as qualificações normal
mente exigfdas dos professores dessas disciplinas 
nas instituições de ensino geral. 

62. O pessoal encarregado dos cursos de ensi
no técnico-teórico deveria ser escolhido, segundo 
o tipo de formação em questão: 

a) seja ehtre as pessoas que tenham recebido 
formação para a ocupação que desejam ensinar, 
que nela tenham adquirido experiência prática du
rante vários anos e que possuam, além disso, 
sólidos conhecimentos teóricos relativos à refe
rida proftssão, bem como uma boa base de cultu
ra geral e aptidões pedagógicas; 

b) seja entre pessoas que tenham a experiên
cia prática adequada, bem como um título ou 
diploma recebido ao concluir uma forrhação 
apropriada em uma universidade, uma institüição 
técnica, uma escola normal ou um organismo 
reconhecido pelas autoridades públiCas~ 

63; 1) O pessoal responsável pelos cursos 
práticos deveria ser esccilhido entre pessoas que 
possuam as qualificações elencadas no parágrafo 
62. a). 

2) CâSo~nãO sej"ã possível escolher, para Os 
cursOs prátiCos,_ pessoal docente que possua to~ 
dª~ as qualificaçõ_es conyenien,tes, a competêriCia 

-téCõiC:ã,-a ·experiência profissional _e as aptidões 
pedagógicas deveriam prevalecer sobre o· nivel 

__ de cultura geral. 
-----64. O pessoal responsável pela formação es

pecial dos supervisores _ou chefes de nível inter
mediário deveria ser COntratado dentre pessoas 
_que tenham recebido a referida formação especial 
é que tenham _'lárlos anos de experiência como 
~SUpervisores ou chefes de nível intermediário, 
al_ém_de contarem_ com um11 boa base de forr:n,a-
ção técnica e de c_ultura geral. , 

65, __ Seria c-õtiVt~liiente utili_zar, na medid,a Qo 
possível, a experiência das pessoas oriund~_da 
indústria ou do comércio, ou que ~xercem profl$
sões liberais, e confiar-lhes o ensino, em tempo 
-parcial, de_ disciplinas especiais nas instituições 

~ de formação~_ _ __ 
66: Em priricípib, a formação Jnicial do pessoal 

docente deveria ser realizada antes de que e$f.~ 
-começasse a exercer-sUas -funções; caso issO.não 
seja possível, -devéria ser realizada logo depois 
de que esse pessoal assumiSSe tais funçõeS,-

67. 1) o- pessoal docente contratado em regi_
me de dedicação eXclusiva ou Parcial nas einpfeK 
sas dev_eria receber uma formação espec-ial que 
_incluísse, a prátic-a do enSino, com vistas a desen
volver suas aptidões pedagógicas e, caso_ ri~ce_s
sárlo, também suas qualificações técnicaS e-Sua 
cultura geral. ' 

2) A orgartização da prática de ensino, para 
o pessoal docente das instituições de formação, 
deveria _§i_~r facilitada mediante a integraç~q, na 
medida do possível, dos meios das institUições 
de- péiSOar dOcente com- as das inStituições de 
formação comum. 

3) o pessoal docente das instituiçõ_es de forma
ção e· das empresas deveria receber instrução es
pecial no referente à segurança- particularmen
te, sobre normas de segurança no trabalho e nor
IJ1a5 relat,ivas ao manuseio seguro de ferramentas 
e aparatos ligados à ocupação para a qual estejam 
proporcT6hando formação.-

4) 0- pessoal docente deveria ter a possibili
dade de acesso, em cãtáter permanente, a wna 
formação que vise ao aperfeiçoamento; a referida 
formação deveria permitir que o pessoal se man
tenha atual_izado sobre as inovações técnicas e 
sobre os progressos didáticos, bem como dar
lhes as qualificações que permitam sua promo
ção. 

5) Da mesma forma, deveriam ser conside
rados, como meios de formação complementar: 

a) a organização, para os membros do pessoal 
docente, de visitas periódicas, individuais 0!-1 em 
grupos, àS empresas ou às instituições de forma
ção, bem como a organização de cursos especiais 
- por exemplo, cursos durante a jornada de tra
balho, cursos de fins de semana ou cursos de 
férias; 

b) a concessão, em casos especiais, de bolsas 
para viagens e pesquisa ou de férias especiais, 
remuneradas ou não. _ 

68. A formação do pessoal docente respon
sá-.:el por temas de cultura geral e por disciplinas 
técnico-teóricas,' deveria incluir cursos que -lhe 
permitissem adquirir conhecimentos sobre a· ra
mo-de atividade a que se dediquem os educandos 
ou -ao qual pretendam incorporar-se. 
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69. O pessoal- docente contratado em regime 
de tempo integral nos cursos práticos das institui
ções de forma-ção- deveria ter a oportunidade de 
realizar, perioclicamente, trabalhos práticos nas 
empresas. 

70. A formação do pessoal ·_docente respon
-sáVel peJOS _cursos sobre funções de supervislo
namento- deveria ãbra:nger uma 1ristrução maiS 
completa sobre as disciplinas relacionadas no pa
rágrafo 58, na medida do que for necessário, bem 
como instrução sobre os métodos de ensino apli
cáveis à. formãção de supervisores ou-de chefes 
de nível intermediário .. -~-

71. 1) A fim de atrair e de conservar o pessoal 
docente competente nas instituições de formação 
-tendo-se_ em conta as qualificações suplemen
tares que a referida formação exija -, as condi
ções de empreQ-o desse pessoal deveriam poder 
ser comparadas favoravelmente em relação àque
les de que se beneficiem as pessoas detentoras 
de conhecimentos e de experiências análogas e 
que estiverem empregadas em outros lugares ou 
atividades. - - - - ' ' -- - -

2) O meSJllO principio deveria ser aplicado ao 
pessoal docente vinculado _às empresas. 

72. Quando estiverem em vigor normas nado
nais sobre a qualificação do pessoal docente nas 
instituições de formação, d~ver-se-iam estirpu1ar 
as empresas que oferecem formação a aplicarem 
essas normas em relação ao seu próprio pessoal 
docente, quando isso for adequado. 

73_ As pessoas responsáveis pela supervisão 
di reta ou pela admini,$'ação _das Instituições de 
formação deveriam possuir, sempre que possível, 
experiência nas áreas do ensino 12 da produção. 

74. O labor do pessoal docente das instituições 
de formação deveria ser sujeito, regularmente, à 
inspeção ou à supervisão por parte das autori~ 
dades competentes que seriam responsáveis pelo 
assessoramento do referido pessoal no tocante 
ao seu trabalho, bem como no referente ao_ me
lhoramento-da instrução o(eredda. 

XIV. Países em Vias de Industrialização 

75. 1) Os países em vias de industrialização 
deveriam tentar desenvolver progressivamente 
seus sistemas deJormação segundo o que dispõe 
a presente RecomendaÇão. 

2) Esses países deveriam dedicar-se, em pri
meiro lugar, a inventariar suas necessidades e 
seus recursos ab,Jais e futuros de mão_-de-obra 

3) Dever-se-ia estabelecer um plano relativo 
à criação e ao desenvolvimento de meios de for
mação destinados a satisfazer essas necessida
des, sendo concedida prioridade, segundo as cir~ 
cunstâncias: 

a) à criação de um corpo docente compe
tente; 

b) ao fornecimentO dos locais e dos_ equipa
mentos necessários para a formação; 

c) ao desenvolvimento de programas de for
mação mais adequados, entre os quais o ensino 
da leitura e da escritUra aos educandos analfa
betos. 

4. Esse plano deve_ria ser aplicado segund,o 
uma ordem de prioridades estabelecida. 

76. 1) Os países em vias de industrialização 
deveriam tomar providências especiais para satis
fazer as n_ecessidades referentes à formação: 
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a) das pessoas que moram nas regiões rurais 
em que se tencione desenvolver atividades indus
triais; 

b) das pessoas que, tendo abandonado as re
giões rurais, tentem exercer um~· ocupação na 
indústria das zonas urbanas. · , 

2) Essas medidas deveriam incluir a criaçãO, 
especialmente na;s zonas rurais, de instituições 
de formação especiais, tais como oficinas simples 
de formação para um pequeno número de ofícios 
básicos, bem como a adaptação dos métodos 
de formação ao nível de inStt,ução e ao grau de 
des_envolvimento do.s grupos rurais das localida-
des em questão. ' · 

3) Ao õi"gãnizar a formaçã9 .naS r,e9iões. rurais, 
dever-se~ia ter em_ conta a possjbpi~~de de desen
volver novas a.tividades econôrnicas com os recur
sos naturais da regiãO, respeiiai1d.O ã.s tradições 
culturais da população local. 

77. Os países eni viãs de industrialização deve
riam examinar a questão de se .~ oportuno: 

a) criar, em conjunto co.m o.s. países limítrofes, 
meios comuns de formação;·. . _ _ 

b) obter ajuda internacto.ní'-1 para a execução 
dos seus planos de formação~ • . _ 

XV. Cooperação Internacional 

78. I) Os países deveriam colaborar na esfera 
da formação em tudo que for pOssível e-, eventual
mente, contar com a ajuda das organizações inter
nacionais. _ _ _ _ __ _ 

2) Essa cooperação deve_ri.a ~~ranger medidas 
como: --

a) a organização de seminá~os e- Q~pos -de 
trabalho sobre questões da formação de interesse 
comum; 

b) a previsão de meios de formação que per
mitam aos candidatos selecionados em outros 
países - com base no interc_ãmbio o_u por ~elo 
de outros procedimentos - adquirir os conheci
mentos, a espedalização e a experiência que não 
lhes seja possível obter_ em_ seus próprios países; 

c) a _organização, em beneficio das pessoas 
responsáveis pela formação, de _viagens ao ·exte
rior com o objetivo de que se familiarizem com 
os métodos de formação de outros países; 

d) o envio temporário de pessoal experimen
tado de um país para outro, ·com o objetivo de 
que ajude a organizar a formação; 

e) o intercâmbio de pessoal qualificado; 
f) a elaboração e o fornecimento de manuais 

e outros materiais de (orma_ção; _ 
g) o intercãml;>io ~istem_ático de informaçõe_s 

sobre questões relativas à formação; 
h) a ajuda aos_ países em vias de industria

lização para a criação e a ampliação dos seus 
sistemas de formação e para dotá-los do seu pró
prio pessoal de ensino e instrução. 

79. Seria conveniente examinar: 
a) a oportunidade e a possibilidade de unifor

mizar progressivamente os níveis de_ formação 
para a mesma ocupação, no quadro de um grupo 
de países, a fim de facüttar O acesso à formação 
no exterior, bem como a mobilidade profissional; 

b) a possibilidade de um reconhecimento recí
proco dos certificados relativos a provas em disci
plinas em que os níveis e os objetivos da formação 
sejam comparáveiS; 

c) a preparação e o intercâmbio de informa
ções sobre questões profissionais cOffiO aS desCri-

ções das funções_ que possam ter especial utilida
de para a folmáção de ?nigrantes. 

X\li. Efeitos· sObre as ReCOmendações Ante· 
rloreS · 

80. A presente Re_çomendação substitui a Re
comend~ç:ão sobre a formação profissional, 
1939; a Rti2oineri.9,açã_o sobre o aprendizado, 
1939; e a Reçgmendação sobre a formação pro
fissional (adultos), 1950. 

Recomendação n 9 ll8 

RECOMENDAÇÃO SOBRE; A PROTE;ÇÃO DA 
MAQUINARIA 

'À- Conferência Geréil da Organização _Interna-
cional do Trabalho, 

· COnvoc:aÇiã ·peJO COi,-selho de Àd~ÍniSiração-da 
Repartição Internacional do Trabcilho e reunida 
em_Çief!ebra, a_!) de junho de I963, em sua qua-
drag"éssima sétima sessão; · · 

Após ter d~~idid_9 ~<:lotar diversa~ propostas so
bre a proibição da-venda, arrendamento e utiliza
ç(CI:-de ma91:1in~~a. desproyi.da .de dispositiv~s 
a_Qe_quado_s de proteção, questão que constitui o 
qilartó #oótõ ~dã aQenCfa da sessãO; e _ 

- Após ter decidido ciue essas pfopostas tomem 
a forma de uma recomenda_ção complementar 
à c;'onvénÇão sobre a proteção da maquinaria, 
1963, - . .··. . . 

Adota. a-2-5-de junho de mil novecentos ses
sénta e três, a seguintE: Reconiendação, que pode
rá Ser citada comO a RE:come'ndação sobre a pro-

-- ~~<? da maqui~ari~ 1 ~~ . - -

I. Fabricação, venda, arrendamento, 
ces~o a __ outro titulo c;~Dalqiler e exposição 

· 1. 1) A fabricação, a venda, o arrendamento 
e, na medida em que assim determinar a autori
dade competente, a cessáo a qualquer oUtro título 

- e a exposição de determinados tipos de máquinas, 
tal como definidas no artigo 1 da Convenção so

. bre a proteção da maquinaria, 1963, deveriani 
ser proibidas pela legislação nacional ou ser de 
outra forma impedidas por medidas de eficácia 
ariáloga no caso de essas máquinas possuírem, 
além dos elementos especificados no artigo 2 
da referida ConvenÇão; órgãos de _trabalho (ponto 
de operação) perigosos, desprovida dos disposi
tovo_s adeqUados de proteção. 

2) Ao serem projetadas as máquinaS, deveria 
ter-se em conta o disposto no item anterior e 
no parágrafo 2. - · -

3) 9s tipos de máquinas a que se refere o 
- item 1) deveriam ser especificados pela legislação 

nacional ou por outras medidas de eficácia aná
loga. 

_2,_ Na especificação dos tipos de máquinas 
a q';le se refere o parágrafo 1, deveria ter-se em 
conta, também, o disposto a seguir: 

a) todos os órgãos de trabalho das máquinas 
que, durante seu funcionamento, produzam farR 
pas ou lascas deveriam ser protegidos adequada
mente para garantir a completa segurança dos 
encarregados das máquinas; 

b) deveriç,m ser prOtegidos todos os elemen
tos· da máquina que estejam submetidos a tensão 
elétrica perigosa, de_ molde _a garantir a completa 
proteção dos trabalhãdores; -

c) sempre que possível, dever-se-iam proteger 
as pessoas por meio de dispositivos automáticos 
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quando do inído ·aa Operação da máquina, du· 
ran_t.e a JJ_til~ação desta e quando da sua para
lisaÇão; - - - - · 

d) as máquinas deveriam ser projetadas de 
molde a que, na medida do possível, se evite todo 
perigo, não especificado no presente parágrafo, 
a que possam estar sujeitas as pessoas encarre
gadas_ dessas E9.~~iD?lS, tendo em conta a natuR 
r~a Ç-as J!i~tériaS ut:Jlizadas e do perigo. 

3.1)_ o diJ)ôsto iio parãgi'âfcrrnao Se a-pfica 
às máCJl:linas 9U aos órgãos de trabalho das má
quinas a que se refere o citado párágrafo que: 

a) em virtude da sua construção, ofeieçam se
gurança igual à que dariam dispositivos de prote
ção adequados; 

b) sejam instaladas ou colocadas de forma a 
que, em virtude da sua instalação ou localização, 
ofer~am segurança igual à que dariam dispo-
sitivos de proteç.ão adequados. _ 

2. A proibição sObre a fabricação, venda, ar
rendamento, cessão a outro título qualquer ou 
exposição das máquinas a que se refere o pará
grafo 1 não se aplica à maquinaria unicamente 
por ter _sido projetada de tal modo que não se 
cumpram plenamente os requisitos_ do referido 
parágrafo relativos à proteção durante as opera· 
ções de conservação., engraxamento, troca de ór
gãos·d~ f!abalho ou ajuste, caso essas operações 
possam ser realizadas segundo as normas usuais 
de segurança. _ . 

3, O diposto no parágrafo 1 não proíbe a ven
da de máquinas ou sua cessão a outro título qual~ 
quer para armazená-las, expô-las ou sucateá-las 
ou para reformá R las. Todavia, essas_ máquinas não 
deveriam ~er vendidas, arrendadas, cedidas a ou
tro título qualquer ou -expostas depois da sua ar· 
mazenagem op reforma, a menos que reúnam 
as condições previstas pelo parágrafo 1. 

4. A obrigação de aplicar o disposto no pará
grafo 1 deveria caber ao fabricante, a_o vende-dOr, 
ao arrendador, à pessoa que cede máquinas a 
outro título qualquer ou ao expositor, bem como, 
dã ·mesma T6rma, nos casoS adeQUãdOs e obser
vaqa. a legislação nacional, a seus mandatários_ 
respectivos. · · · 

5. 1) Todo Membro poderia prever Uma ressal
va temporária ao disposto no parágrafo 1. 

2) As condições e a duração dessa ressalva 
temporária, que em nenhum caso deveria- ser su
perior a três anos, deveriam ser determinadas pela 
legislação nacional ou por oUtras medidas dé-eli
cácia análoga. 
· -3) Para os fins da aplicação do presente pará
grafo, a autoridade competente de·veria consultar 
as organizações mais representativás de empre
gadores e de trabalhadores interesSadas, bem co
rno, no que couber, as organizações dé fabrican
tes. 

6. As instruções sobre o modo de utilizar a 
máquina deveriam estar baseadas em métodos 
adequados para garantir sua ub1ização com plena 
segurança. 

U. Otlliz'!ção 
7. I) A Utilizaçao de máquinas que tenham alw 

guma parte perigosa, inclusive os órgãos de traba
lho (ponto de operação), desprovida dos dispo
Sitivos adequados de proteção, deveria ser proi~ 
bida pela legislação nacional ou impedida por 
outras medidas de igual eficácia. ·contudo, quan
do essa proibição não puder ser respeitada plena· 
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mente sem impedir a utiliZaÇ-ãO_ aamãqwn-a-;-àqiie-~ 
la deveria ser aplicada na· medida: permitida por 
essa utilização. ~ 

2) As máquinas -deveriam se:r 'p"rótegidas de 
modo a que sejam respeitados os regulamentos 
e as normas de segurança e higiene- do trabalho. 

8. A obrigação de aplicar o dfsposto no pará-
grafo 7 deveria caber ao eropregãdor. 

9.1) O disposto no parágrafo 7 não se ·ap!iça 
às máquinas ou às partes de máquinas que, em 
virtude da sua construção, instplação ou coloc,a
ção, ofereçam uma segurança idêntica à que seria · 
proporcionada por dispositivos dé proteçãO ade
quados. 

2) O disposto no parágrafo 7 e rio' parágrafo 
12 não constitui obstáculo às operações de con
servação, engraxamento, troca de órgãos de tra
balho ou de ajuste das máquinas Ou de partes 
de máquinas, realizadas segundo as normas 
usuais de segurança. 

1 O~ 1) To do Membro poderá prever uma ressal
va temporária em relação ao disposto no pará-
grafo 7. _ 

2) As condições e a duração dessa ~ressalva 
temporária, que em nenhum caso deverá ser su
perior a três anos, deverianu_e_c..detgn:nin~ç3_Cl$ pel_a 
legislação nacional ou por outras medidas de efi
cácia anâJoga. 

3) Para os fins da aplicação do presente pará
grafo, a autoridade competente deveria cc_nsultar 
as_ organizaçãoés mais representativaS dos em
pregadores e dos trabalhadores interessadaS. _ 

11.1) O empregador deveria tOmar iTiedidaS 
para informar Os -trabalhadores a respeito da leg-ís-: 
lação nacioilal relativa à proteção da maquinaria; 
bem como indicar-lhes, de modo apropriado, os 
perigos que iniplica a utilização das máquinas 
e as precauções que devem adotar. -_--

2) O empregador deveria estabele_c~r e man
ter, a respeito -das máquinas que são objeto da 
presente Recomendação, condições ambientai~ 
que não impliquem qualquer perigo para os traba
lhadores. 

12.1) Nenhum trabalhador deveria utilizar uri-ta · 
máquina sem que estejam c.oloçad_os __ em seuS 
lugares os_ dispositivos de_ proteção de que ela 
seja dotada. Não se deveria pedir a nenhum traba
lhador utilizar Lima máquina sem que_ estejam em 
seus lugares os dispositivo_s de proteção de que 
seja dotada. 

2) Nenhum trabalhador deveria inutilizar os 
dispositivos de_ proteção de que seja dotada a 
máquina que Ubliza. Não deveriam_se_r_inutilizadós 
os dispositiVoS -de proteção de que seja dotada 
uma máquina déstinada a ser utilizad_a por Um 
trabalhador. 

13.) A aplicação da presente Recomendação 
não deveria prejudicar o_s _dlrelt_q_s, de que gozem 
os trabalhadores em virtude da legislação nacio
nal sobre previdência social ou sobre o __ seguro 
social. 

14.) As disposições da presente parte da Reco
mendação que se referein às- obrigações dos_em
pregadores e dos trabalhadores deveriam ser apli
cadas, caso a autoridade competente assim deci
dir e na medida: ~m que venha a fixar, aos trabalha
dores autônomos. 

15.) Para os fms da aplicação da presente parte 
da Recomendação, entender-se-á por "emprega
dor", sempre que couber, o mandante deste, no 
sentido da legislação nacional. __ 

. ~ 111 .. ~mPO ~e àpllc'aÇão 

J !'?). A presente Recomendação se aplica a to-
ciOS_os setote_s'dª IDi<ridãde; econô'niiCa · • 

N. Disposições ~iverSas 

17. 1) Deveriam ser adotadas todas as medi
- daS necessáriaS pãrá aSsegurar a a-plicação efetfva 
do disposto na presente Recomendação. Entre 
essas medidas, deveriam estar disposições cir
cunstanciadas, as mais, completas. possível, que 
especifiquem põr quais. meiOs ãs máquinas ou 
CertoS tipós de'-máquinâs -pbderíam' Ser corislâe! 
radas protegidas de f6r'rria' adequada, bem como 
disposíções para .uma inspeção eficaz e sanções 
adequadas. 

2) Todo Membro deveria confiar o controle _da 
aplicação do disposto na presente Recomenda
çãq a se!Vlç,os d~ iru:;peçãa apropriados ou proVar 
que uma -inspeção adequada está sendo asse~ 
gurada .. ,, , .- ... , ·• 

_ 18. 1) Dev.eri.;"~m _s~r pr.evistos acordos bilate~ 
r:a,is ou multilate(ais. en.tr.e~os.M~rnb.ros importa-_ 
dores_ ou exportadores de maquinaria, com o fitO 
de efetuar consultas mútuas .e.colaborar para .a 
"ãplicação da COnvenção sobre a proteção da ma
·quinaria, 1963, beffi cõmo da presente Recomen
dação, nas transações _de caráter internacional JiõD
bre a venda ou o arrendamento de maquinaria. 
-__ 2.) Essesoac;_ordos çieveJ;i~m prever, entre ou

tras questões, a uniformizaç~o das normas çle 
seguran~a e higiene do trabalho relativas às má

- quinas.- - - - · _ - · -~ ,--; . -, . ~ 

3.) Ao proceder à elaboração desses acordos, 
os Membros deveriam ter em -conta os regUla
mentOs-tipo de Segurança e os repertórios de re
Coinenda_ções práticas apropriados, publicados 

-pela Repartição Internacional do Trabalho, ocasio
nalmente, bem como as normas apropriadas das 
organizações int~mación~is _de normalização._ . _ 

. 19.) Toda legislação nacional que faça cumprir 
o disposto na presente Recomendação deveria 
ser efaboiãda pela alitoiiâã:de competente, me
diante cOnsulta prévia às organizações mais repre
sentativas de empregadores e de trabalhadores 
interessadas, bem como, no que c.oub_er, às orga
nizações de fabricantes. 

-Recomei:tdação 0.~ 119 

RECOMENDAÇÃO SOBREARESOsAO DARE· 
lAÇÃO DE TRABALHO 

POR INICJATIVA DO EMPREGADOR 

A Conrerência- Geral da Organização lnterri.a
clonal do Trabalho; 

convocada pelo Conselho da Administração :da 
Repartição Internacional do Trabalf:i_o e reunida 
em Genebra, a 5 de juliho de 1963, em sua quã
drãgésima sétima sessão; 

· _Apó:fter decidido adotai diversas propostas so
bre a rescisão da relação de_ trabalho por iniciatíva 
do empregador, questão que constitui o quinto 
pon!O da_ agenda da sessão; e 
_1\p~s ter des!~ido que essas propostaS cteve

lj~!!lJ~!II_rJr ~Jc:>rma dE:: uma recomenqaçã"o-, 
Adota, a 26 de junho d_e_ mil novecentos ses

senta e três, a seguinte Recomendação, que pode
rá ser citada como a Recomendação sobre a resci
são d~ -~~Jação de trabalh~ 1963: 
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I. ·.Métodos de aplicação 

... ~_Apresente Recomendação poderá ser posta 
em vigor mediante_ a legislação nacion~l. os cOn
tratos coletivos, os regulam~ntos das empresas, 
o_s laudos arbitrais ou as c;iecisões judiciais, bem 
como por qualquer outra forma compatível com 
a prática nac::iOnal e que pareça adequada às con· 
dições naclo~_ais. -

D. Nonnas de apUcação geral 

2.1 Não se deveria proceder à rescisão da rela
ÇãO de trabalho a menos que exista_ uma causa 
justificada,_ relacionada com a capacidade ou a 
conduta do trabalhador ou baseada nas necessi
dades de fuilcioria'rriento da empresa, do estabe
lecimento ou do serviç_o. 

2) A definição e interpretaçãO da referida éausa 
justificada deveriam ser confiadas aos métodos 
de aplicação previstos no parágrafo 1. 

3) Entre as razões que não deveriam constituir 
uma causa justificada-para a rescisão da relação 
de trabalho estão as seguintes: 

a) a filiação a um sindicato ou a participação 
em suas atividades fora_ do horário de trabalho 
ou, em virtude do consentimento do_ empregador, 
durante as horas de trabalho; 

b) ser candidato a representante dos trabalha
dores ou atuar ou ter atuado como tal; 

c) apresentar; de boa-fé, uma queixa ou parti· 
cipar do processo movido contra um empregador 
por motivo de súpostas Violações da legislação; 

d) a raça, a cor, o sexo, o estado civil, a religião, 
a opittiãÕ política, a pro-cedência nacional ou a 
origem social. 

4. O trabalhador que considere ter sido objeto 
de uma rescisão injustificada da sua relação de 
trabalho, deveria - á menos que ....:...... a queStão 
tenha sido resolvida satisfatoriamente por meio 
de procedimentos porventura existentes _ou que 
possam ser estabelecidos conforme i\ presente 
ResoJução na empresa, no estabelecimento ou 
no serviço- ter direito, dentro de um prazo razoá
vel, a recorrer __ contrª tal rescisão, assistido, se 
assim o desejar, por lima pessoa que o represente, 
perante um organismo instituído em virtude de 
um contrato coletivo ou perante um organismo 
neutro, como um tribu_na]_, J.I_Ql ârb_iti:o, uma junta 
de é!.fbit;ramen~ ~.y_outro organismo an{l!qg(). 

5.1) Os organismos mencionados no parágra
fo 4 deveriam estar faCultados a examinarem as 
caus~ invocad~s parajuStifiCã:r a rescisão da rela
ção de trabalho e todas as demais cirçunstâocias 
relacionadas com o caso, bem como a pronuncia
rem-se sobre- a justificativa da rescisão. 

2) O disposto no parágrafo 1 não deveria ser 
interpretado no sentido de que o organismo neu
tro deveria estar autoriZado a intervfr na determi
nação do número de trabalhadores da empresa, 
do estabelecimento ou do serviço. 
__ 6. _Caso os _organismáS- mencionados no pará
grafo 4 chegassem à conclusão de que a rescisão 
da_ relação de trabalho roi injustlfiéada, deveriam 
estar facultados a ordenar que o trabalhador inte
ressado, no caSo de não ser reintegrado a seu 
emprego - recebendo, quando procedente, o 
Sáfáifci que não lhe tenha sido pago, receba uma 
indenização adequada, ou uma reparação de ou
tro gênero, que poderia ser determinada segundo 
os métodos de aplicação previstOs no paráQrafo 
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1, ou então uma c-ombinaçãO desSas duás fonnas, 
que seria analogamente determinada. · · 
· 7.1) O-trabalhador cuja situas:ão de emprego 
vá ser dada por terminada deveria ter direito a 
um aviso prévio razoável ou, na f.:ilta deste, a uma 
indenização compensatória. • . · • . , · . 

2) DUrante· o prazO do aviSei préVio, ó traba
lhador deveria, na medida do-possíVel, ter o direito 
a um período razoável de tempo livre sem perda 
de remunera_ção, a fim de prócürar outro em-
prego. · · · · ' ---- • · · ,- - -

· '8.1) O traba1hador ctijo vt'hCl,Uó 'd_e_ eniprego 
· tiver sido reScindido devéria' têr diteitó à receber, 

quando o só licitar ao térrtltnb ~a relação de tr?~ba
lho; um c_ertificado do emptegador errr qUe este
jam indicádas a data do 'cbmeÇd e do término 
da relação de traba1ho e a natureza 'do trabalho 
a que estava dedicado .. 

2) No referido certificado não d~efia cçnstar 
nenhuma m~I').Çâçl desfé!VO~áy~l a9 ~~balhador. 

9. O trabalhador cuja relação de trabalho tiver 
sido rescindida Q.everia terassegur,ada certa prote
ção .da sua renda; essa proteção poderia incluir 
um seguro-desemprego ou outras forrrias de pre

. vidência social, ou uma compensação por motivo 
do fim de seus seiViços ou outras prestaÇões aná
logas, a serem pagas pelo _empregador, ou ainda 
uma combinação de prestações de acordo com 
a leglslação nacional, os .conttatos c;oletivos qu 
a politica de pessoal ;;tdota.d,a p,elo empregador. 

1 O. A questão de ·se ·os ·empregadores deve
riam consultar os representantes dos, trabalha
dores antes de adotar uma decisão defmitiva nos 
casos individuais de rescisão da_ rell'!ção de traba
lho deveria ser·deixada ~os métOdos de aplicação 
previstos no parágrafo 1. 

11.1} No caso de demiS_s_ã_o por falta grave, 
o aviso prévio ou na falta deste, a indenização 
compensatória poderiam não ser netessárfos, e 
poderiam ser negadas a compensação por motivo 
de término de serviços ou outras prestações a 
serem pagas pelo empregador ao encerrar-se o 
vínculo empregatício do trabalhador, quando apli· 
câveis. ' 

2) A demissão por falta grave deveria ser limita
da aos casos em que não _se possa esperar que 
o empregador, segundo as regras da boa-fé, tives
se tido a possibilidade de agir de outra forma. 

3) Deveria coris_id~rar-se que o empregador re
nunciou a seu direito de c;lernitir um_ f!_<W~hador 
por falta grave no casa de que não tenha adotado 
essa medida dentro de um prazo razoável, após 
ter-se cientificado da falta cometida. 

4) Deveria considerar·s~ q4e o trabalhador re
nunciou a_ seu direito de recursos contra sua de
missão por falta grave caso não tenha virldo a 
apelar dentro de um prazo razoável a partir da 
data em que foi notificado da demissão. 

5) Antes de que uma decisão de demissão por 
falta grave passe a ser definitivamente efetiva, o 
traba1hador interessado deveria ter a possibilid~de 
de expor imediatamente seu caso, com a ajuda, 
quando oportuno, de pessoa que o represente. 

6} Para a aplicação do presênte parágrafo, tan
to a definição e a interpretação de "falta grave" 
quanto a determinação do "prazo razoávef' deve
riam ser referidas .13:0S_ métQdos de apHca~o pre
vistos no parágrafo 1. 
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m. l>lsPosiçóeS' cOntpleritentares 
-- so)?_~~~ ~-~'? d~ p~o~ 

12. Todas as partes interessadas deveriam em
preender uma.ação positiva para prevenir ou limi
.t.ar. no que for possíveL as reduções de pessoal, 
Por meio di:f ã:doção. das providências apropria
das, sem prejuízo para o funcionamento eficaz 
da empresa, do estabelecimento ou do serviço .. 

13. I) Quando for prevista a rj:!alização de .um 
çorte de pessoal, dev.eria proc~der~s.e, com. a 

. ffi~pr cel~ridade possível, a uma consulta, pré~a 
aos representantes dos.trabalh<~.dores ,sc;>br~ ~d~ 
a~ ~Uestões pertinenteS. 

.2) ~s questões que deveriam ser objeto de 
consulta poderiam incluir o modo de evitar os 
efeitos de uma redução do pessoal, a diminuição 
da_!i_horas ~9i'dinárias, a for_mação e a readap

_l;?l.ção do~ .tr~b~haào_res, -~ traf!Sf~rênd~s entre 
setviços, o esca1onarnento das -medidas de redu

·çã"o- durante determinado periodo, a atenuação 
ao mtnimo das conseqüências dessa redução pa-

, ra os trabalhadores interessados e a seleção dos 
' _trabalhadores que seriam objeto do corte. 

'3) Quahdo se proceder a essa consulta, as 
àúãs parteS âeV.etiàril te!: ciêr1ciéi de qué pode 
haver autoridades públicas que poderiam ajudá-
las -para tanto. _ 

14. No caso de que_ a projetada redução do 
pessoal seja de tal magnitude que possa ter im
pOrtantes rePêrcusSõs' sobre a situação da mão
de-obra de Uma região 'oU de um ramo detenni
nado da atividadé eConômica, o empregador de
veria dar ciên<::ià 'do fato às _àutoridad~s públicas 

· Coinpetentes ante$ de proceder_ à referida re4u
ção. 

15.1) A seleçào-dos trabalhadores que irão ser 
atingidos por uma redução do pessoa] deveria 
se~ realizada de acordo com. critérios precisos, 
qUe seria desejável fossem fJXa.dos, quando possí
vel. com arlteçedência, e que tenham na devida 
cónta tanto os ínteresses·da, empresa, do es_tabele
,qmento __ ou do._ serviço, quanto os do trabalha
, dores._ 

2) Entre esses -Critérios, poder~se-ia incluir: ' 
• a) a necessidãde àe que a empresa, O eStabele

. Címento ou o Sérviço funcione eficazmente; 
b) a capacidade, a experiência, as aptidões e 

as qualificações profiSSionais de cada trabalhador; 
c) a antigüidade do traba1hador; 
d) sua idade; - - - - - -
e) sua situação famlliar; e _ 
f) qualquer outro critério que pareça indicadO, 

tendo em conta a situação de cada país. 
A ordem e a importância relatiVa dos critérios 

éitad.Os dependerão dos co,stum~s ~ da prática 
· nacionais. 

:16.1) Os trabalhadores cuja relação de trabap 
lho tiver sido dada por encerrada como .conse
qüência de uma redução. de pessoal deveriam, 
na medida do possível, gozar de prioridade para 
serem readinítid6S C[ucindo 6 empregador voltar 
a contratar trabalhadores. 

2) A referida prioridade de readmissão poderia 
ser limitada a um período determinado;_ no que 
concerne à conservação dos direitos de antigUi· 
dade, a questão deveria ser decidida_ de acordo 
com- a legislação nacional, os çontratos coletivos 
ou outras_ práticas nacionais adequadas. 

-3) A readmissão deveria ser realizada com ba
se nos critérios definidos no parágrafo 15. 

Junho de 19ff8 

4) O nível i:l.e Salário dos trabal_hado_r~~ readmi
tidos não deVeria ser· afEitado adverSamente pela 
intehupçã()do s.eu emprego, observadas as dife
renças existentes entre sua função ante_rior e: a 
função para a qual tenham si® readmitidos, bem 
como as mudanças introduzída,s na. estrutura de 
salários da empresa, do estabelecimento ou do 
serviço. 

17. Deveriam ser plenamente utilizados os _ser
viços públicos- de emprego ou outros serviços 
adequados .para garantir, na medida do passivei, 
que os.trabalhadores cuja relação de. trabalho tiver 
sido dada por encerrada como conseqüência de 
uma redução de pessoal _sejam colocados sem 
demora.em outros empregos. 

N Campo de apUcação 

18. A preSente recomendélÇão se ãj)Jica a todos 
os setores da atividade econõrhità e· a todas as 
Categoria's de trabalhadores, podendo ser excluí
dos do ·set.i cân'lpo de aplicaçãO:· 

a) os trabalhadores contratados· por período 
ou para obra previamente determinados, nos ca
sos em que, em virtude da natureza do trabalho 
a s_er recilizcidO, a relação de trabalho não possa 
ser de duração indeterminada; _ 

b) os_ trabalhadores que estejahi reaJizando um 
período de prova, cuja duração s.eja razoável e 
prevíamente determinada; , , . 

c) os trabalhadores contrataçios em caráter 
ocasionar, poi: ·período de CJ.Jrta_ duraç.ão: 

d) _os funcionários públicos ,da a.dministração 
do Estado, .mas. apenas na m.ed~dç. .em que as 
di?p.osições. constitucionais se QP,on}"lam à aplica
ção de uma ou de várias disPoSições da presente 
recomendação_. - . , . . 

19. De acordo com o princípio enunciado no 
parágrafo 8 do afti9o 19 da C.or:'1:itituiç;â9 da Orga
nização Intemaclonal do Traball)q, a presente re
_COJ:nentç3ção não afetará ·qualquer disposição que 
.assegure-ao~ trabalhadores co_,ndi):Ões_ mais fãvo
ráveis do que as que dela constam. 

20. A-presente recomendaÇãO deveria ser con
'sideiadá cOfnO sendo aPiicãcia' Oó 'cOncernente 
aos trabalhadores cujo empfego ~ fe,Qido por um 
estatuto especial, no caso em que este preveja 
condições que, como um todo, sejam pelo menos 
tão favoráveis quanto a totaiidaçle das previstas 
pela presente recomendação. 

- Reco!flendação p~ izt . 
RECOMENDAÇAO SOBRE AS PRESTAÇÕES 

NO CASO DE ACIDENTES 
DE 1RABALHO E DE DOENÇAS PROFISSIO

NAIS 

A Conferência_ Geral da Orfianização Intema-
ciona1 do Trabalho; _ _ 
ConvOca~a pelo Con'selho de AdnilriistraÇão da 

Repartição lntemacionãi do Trabalho e reunida 
em Genebra, a 17 de junho de-1904,-na sUa qua-
dragésima oitava sessão; __ 

Após ter decidido adotar diverS.às ·propostas so
bre aS prestações no caso de ac'ide'ntes de_ traba
lho e de doenças profissionais,_queStão que cons
titui o quinto ponto da agenda da' sessão; e 

Após ter decidido que essas prOpostas deve
riam tomar a forma de ~ma reC6rrieridação que 
complemente a ·convenção sobre as prestações 
no caso de acidentes de trabalhO e de doenças 
profiSSionais, 1964; --
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Adota, a 8 de julho de mil novecentos e sessente 
e quatro, a seguinte recomendação, que poderá 
ser citada como'a recomehdciçào Solire as presta
ções no _caso de acidentes de' trabalhO .e 'de doen-
ças prof!SSiOilcilS, 1964: -

1. Para os efeitos da presente recomendação: 
a) o termo "legislação~·- abrange as leis e os 

regu1amentos, bem como as disposlçõ_es regula
mentares em matéria de previdência _social; 

b) o termo "prescrito" significa determ-inado 
pela legislação nacional ou em virtude dela; 

c) a expresSão ~'dependente" refere-s_e a um 
estado de_ dependência que se supõe existente 
nos casos prescritos, · 

2. Todo inembro deveria estênder, s_e noces
sârio em etapas, a aplicação da sua legislação 
relativa às prestações por acidentes de trabalho 
e doenças profisSionais a todas as categorias de 
assa1ariados que, em virtude do parágrafo 2 do 
artigo 4 da conVe'nção sobre as preStações no 
caso de acidenteS de' trabalho e de dci.enÇas profiS
sionais, 1964, 'pOSsam ter- SídO-eXCIUídãs'_da· p'róte-
ção outorgad~ p~la referida cC?nvenç_ão: · 

3. 1) Todo membro deveria ass.egurar, se oe
cessário por. etapas, conforme condições. pres
critas e por meio. se for cabível,_ cJe. um seguro 
voluntário, a conc!'!S;São de prestaçõe~ por aciden
tes de trabalho e.doenças profissionais ou de pres
tações análogas;· 

a) aos membros de cooperativas dedicados à 
produção 9-e ben_s ou à prestação-de serviços; 

b) a categÇJri~s prescritas de pessoas que traba
lham na 'i=OJl,diç~c;> de autônomas, especialmente 
aos proprietários dedicados ativamente à explo
ração de pe_~énos negócios ou prqpriedades 
agrícolas; 

c) a certas categorias de pessoas qtie trabalham 
sem remuneração, entre as quais deveriam estar: 

i) as pessoas que, na preparação para seu futu
ro emprego', estejam recebendo formação profis
sional, ou Outio tipo de preparação, oU que se 
submetam a Uirl exame profissional, o que inclui 
os alunos e estudantes; ' 

H) os membrOS de brigadas de voluntários para 
a luta contra as catástrofes naturais, 6 salvamento 
de vidas huinanàs e de bens ou a manutenção 
da lei e da ·ardem; 

iü} outras categorias de pessoas não protegidas 
de outra forrria- que trabalham em beneficio do 
público ou que se dedique a atividades cívicas 
ou de beneficência, como as pessoas qUe Prestam 
serviços voluntariamente na administração públi
ca, nos serviÇos 'sociais ou hospitalares; 

iv) os presidiários e outras pessoas detidas que 
realizem trabalhos· ordenados oa aprovados pelas 
autoridades competentes. 

2) Os rec.ursos financeiros do seguro volun
tário previsto para as categorias mencionadas no 
subparágrafo 1) do presente parágrafo não deve~ 
riam provir de contribuições destinadas a finandar 
os sistemas qb,-igat6rios para trabalhadores assa
lariados. 

4. Os regim~ especiais aplicáveis à gente do 
mar, o que inçlyi os pescadores de pesqueiros 
marítimos, bem como aos funcionários públicos, 
deveriam estabelecer, no caso de acidentes de 
trabalho e de doenças profissionais, prestações 
pelo menos equivalentes às estabelecidas na_ con
venção sobre as prestações no caso de acidentes 
de trabalho e ~e doenças profissionais, 1964. 

_ 5. TodO ffieffibrO deYeri.i, conforme as condi
Ções presc:ritas, c:onsiderar como ac:identes de tra-
balho Os se~ilte~: · : : · .. : ~ · : : · 

a) os acidentes sofridos durante as horas de 
trabalho no loCal de trabalho ou pe-rto dele ou 
em _qualquer lugar onde o trabalhador não teria 
-estãdo nã_o f()SSe Por caUsa do seu emprego, seja 
qual foi ã-CauSã-dõ acidente; 

b) os acidentes sofridos durante períodoS ra
zoáveis, antes e depois da jornada de trabalho, 
que est€JarTI fel ado nados com ·o transporte,. a lim
·p~a, _a preparação, a seguranÇa, a coti.seMção, 
o armazenamento ou o empacotamento de ferra
mentas ou roupas de trabalho; 

--c) os acidentes s_ofridos no trajeto entre o local 
_de __ trabalho e~---

i} a residência principal ou secundária do assa-
lartado;ou . 

ü} o lugar onde _o assalariado habitualmente 
faz. suas refeições; ou . 
-- iü) o lugar onde o assalariado recebe habitua1-
mente sua remuneração. -

6.1) Todo membro -deveria; em condições 
prescritas, considerar corno doença profissional 
aQuelas-- que se sabe decorrem da exposição a 
substância~ ou -~-condições perigOsas inerertes 
a CertoS proceSSQs, ofícios ou ocupações. _ , 
- 2) A Origem profiSsional dessas doenças deve
ria ser presumida, sa1vo prova em contrário, qUan-
do o trabalhador: · 

-·-:a) tenha estaâo ex_posto ao riscO pelo menos 
durante um periodo determinadó; e ' · 

b) tenha reVelado Sintomas· da âoença dentro 
de um periodo determinaâo subseQüente à $ya 

· ~da do_ último ·empregO :em ~e tenha ~~qo 
exposto ao ris-c:o. 

3) Para estabelecer e atualizar suas listas naCiO
n-aís "de doençaS Profissionais, os membros deve
riam tomar em consideração, especialmente, tcida 
lista de <;loenças profissi_onais que ocasionalmel)te 
pode ser aprovada pelo Conselho de Adminis
tração da Repartiçãç Internacional do T rabaJl}q. 

7. No caso de que na legislação nacional exis
ta uma lista que estabeleça a origem suposta
mente profiSsional de certas doenças, dever-se-ia 

_permitir a prova da origem profissiona1 de ou.tras 
doenç.as ou das_ doenças in~luíd.as na lista c;lesde 
que estas se manifestem em condições diversas 
daquelas em que se tenha determinado sua p(e
sumida origem profissional. 

8. As prestações monetárias por incapacida
de para o trabalho deverão ser pagas a partir do 
primeiro dia em todos os casos de suspensão 
da remuneração. -

9. O valOr das prestações monetárias por in
capacidade temporária ou inicial pã.ra o trabalho, 
ou- pela perda tota1 da capaddade de prover o 
próprio sustento- quando for provável sua natu
reza permanente - ou pela diminuição corres~ 

- pendente das facu1dades ffslcas, não deveria ser 
inferior: 

a) -ª .dois terços dos ren.dir:nentos da vítim~, 
podendo, contudo, ser prescrito ám limite máxi
mo do valor da prestação ou dos rendimentos 
sobre oS quais será_calculada a referida prestação; 
ou 

b) nos casos em _que as prestações conce
didas cons_tituam Y!Da sorna globa1, a dois terços 
do salári_o médio dos trabalhadores compreen
didos no grupo principal de ativida~es econômi-

cas que empregue o maior número de pessoas 
e"cóti.9r:nfqun~flt~ ,atiVa~ j:h ~exp -m~Culi_no. 

1 0.1) As prestações monetárias.a serem pagas 
pela perda da capacidade de receber remune

. ração, quando for provavclmente permanente, ou 

. pela diminuição ,correspondente das faculdades 
tisicas, deveriam çonsistir em_ um pagamento pe
riódico feito enquanto persistir a referida perda, 
em todos os caSOs' em que o grau da perda seja 
equivalente a pelo menos_25 por cento. 

2} Nps ,c;qsps .em que o grau de perda da 
capacidade de receber remuneração, quando ~sta 
fpr provavelm~nte permanen~, o,u da dirniouição 

. cprr~p_onçf~n,te das faculdaqes fi5;icas seji} inferior 
a 25 por c~qtç>, poder~s_e~á pagar, ~ma sorna. glo
bal em lug~r r;l.o pagamentp periódico. A referida 
soma global deyeri~ ter Jlm~ proporçã9 eqüitativa 
em relação aos paga,mentos periódicos e não de
veria ser inferior aos pagamentos periódicos que 
te-riam sido réãlizadQS __ ~o longo de um período 
de três anos: - __ - . . _ ~. _ 

11. DeVeriam ser ac;lotadas disposições para 
custear_ o montante (~_vel do c;usto da ajuda 
ou da assistência coristãnte de outra pessoa, nos 
casos em que a pessoa que tenha sofrido a lesão 
preciSe desses serviços; oU; então, se deveria au
mentar o pagamento periódico de llma soma ou 
segundo uma porcentagem Presc:Iitã. 

12. Quando um acidente de trabalho ou uma 
doença_ profissional acarretar a impossibilidade 
de obter emprego ou a desfiguração e quand0 
tal- Circunstância nãO for levada plenamente em 
conta ao ~aliar a perda sofrida pela pessoa vítima 
da lesão, dever-se-iam pagar prestações .suple
mentares ou especiais. 

13. Quando. oS pagamentos ,periódico's ao 
côitjuge e aos filhos sobreviventes forem inferio
res à quantia máxima prescrita, deveria_ser feito 
um pagamento periódico às segufntes_categorias 
de pessoas, no caso de terem sido elas depen
del-rt:e_s da pessOa falecida: 

a) os pais; · 
b) os irmãos e· as irrrt-ªs; 
c) osnetos. _ - . _ ·- ___ _ 
14. Quando for prescrito um limite máxfmo 

para as prestações_to_U,i:s a serem pagas aos so
. brevíventes, esse máximo não deveria ser inferior 

ao valor das prestações a serem pagas pela perda 
total da capacidade de receber remuneração, 
quando esta for provavelmente permanente, ou 
pela diminuição correspondente das faculdades 
fisfcas. 

15. O nível das prestações monetárias corren
tes a que se faz referência nos parágrafos 2 e 
3 do artigo 14 e no parágrafo 1 do artigo 1 da 
convenção. sobre as prestações no caso de aci
dentes de trabalho e de doença$ profissionais, 
1964, deveriam ser periOdlcainente ajustados, to
mando em conta as variações do nível geral de 
renda ou do custo de vida. 

Recomendação n~" 122 

Recomendação sobre a política de emprego 

A Conferência Geral da Organização lntema
ciona1 do Trabalho; 

Convocada pelo Conselho de Administração da 
Repartição lntemaciona] do Trabalho e reurUda 
em Genebra, a 17 de junho de 1964, nà sua qua
dragésima oitava sessão; 
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Considerando que a Declaração da Filadé:lfia emprego a formação· citada e as faculdadas de 
reconhece a obrigação solene da O_rQanização que disponha, sem qu_e se tenha em conta sua 
Jntemadoil.al do TrabaJho de proni.óv_er progra- raça, cor.._ sexo, religião, opin_ião política, prece-
mas que permitam ak::anÇar o: j::>leno emprego dência nacJorial ou orig~m social. 
e a eleVação do padrão de vi:dà ehtre todas as · 3r A ~e.ferida polític~ deveria ter em conta _o 
nações dó mundo e que, no preâ"mbuld da_CohS.ti- ' nível' e a etapa de destfivõlvirÍ'lento económico, 
tuição da Organização Jntemac:iona1 do TI~alho -bem como as relações _existentes entre os objeti-
prescreve-se a luta_ contra 0 desemprego e a ga- vos relativos aO emprego e os demais objetivos 
rantia de um salário vital adequado; eCOnómicos e sedais, e __ ser executada por meio 

Considera-rido, ainda, que, segundo a Deda~_ de rTiétodos adequados às Condições e-às práticas 
ração da Filadélfia, incumbe à OfgâniiaÇão Inter- ---nacionais. 
nactonal do Trabalho examinar e ·considerar os 
efeitos das politicas económicas e financeiras so_
bre a polítita de emprego, tendo em conta o obje
tivo fundamental de que "todos ·os seres huma
nos; s_em "'distinção_ de raça, credo ou. sexo, têm
o direito· de perseguir seu-_ bern:-estar material e 
seu desenvolvimento-espiritual ern condições de 
~herdade e de dignidade, de segurança econô
mica e com igualdade de oportunidades"; 

Considerando que a Ded~açi!o <J_Qiversal dos 
Direitos Humanos prescreve que- "toda pessoa 
tem direito ao tra_balho, à livre escolha do seu 
trabalho, ~ condições eqüitativas e satisfatórias_ 
de trabalho e à proteçâo contra ·o desemprego"; 

Tendo em conta_o.Qisposto pelas convenções 
e pelas recomendações intemacionai_s do traba
fho em vigor reladonadas diretamente ·c;om a polí
tica de emprego;- espedalmente a ·convenção e 
a recomendação sobre o serviço de emprego, 
1948; a recomendação sqbr~ a orientação profis
sional, J 949; a recomendaçãO SObre a formação 
profissional, 1962; bem como a- convenção e a 
recomendação sobre a discriminaçáo (tW1pre-go 
e ocupação), 1958; 

Tendo em conta que esses instrum~_ntos de
vem ser considerados como parte integrante de 
um programa internacional mais amplo de expan
são econômica, fundamentado no pleno empre
go produtivo e Hvreménte escolhido; 

Após ter decidido adotar d_iversas propostas so
bre a política do emprego incluídas no oitavo pon
to da agenda da sessão, e 

Após ter determinado que essas propost<15 as
sumam a forma de uma recomendação, adota, 
aos 9 de julho de mil nove-centos- sessenta _e qua
tro, a seguinte recomendação, que poderá ser 
citada como a recomendãçã,o-_SQbJ~ a polftica de 
emprego, 1964: 

I. Objetivos da política de emprego 

1,1) Com o··objetivo de estimular o crescimen
to e o desenvolvimento econômico, de elevar ·o 
padrão de Vida, de satisfazer as necessidades de 
mão-de-obra e de resolver o problema do desem
prego e do subemprego, todo membro-deveria 
formu1ar e ~ecutar, como-objetivo da maior im
portância, uma p-olítica ativa que vise a promover 
o pleno emprego, produtivo e ltvremente esco
lhido. 

2) A referida política deveria visar a garantir: 

a) que haverá traba:lhq para todas as pessoas 
disponíveis e que proc-urem trabalho; 

b) que o referido trabaJho ser~ tão produtivo 
quanto possível; 

c) que haverá liberdade de_escolha do empre
go e que cad.;1 trabalhador te@ J:odas as possil:~i
lidades de obter aTormaç:ão necessária para ocu
par o emprego que lhe convier e de utilizar nesse 

if. PrlOcípiÔS Q.enils da politica de emprego 

2. Os fms -da politica de emprego deveriam 
ser clara e publicamente definidos, se possível 
em termos quantitativos, para o crescimento eco
nômico e o emprego. 

3. Dever-se-iam consultar os rep-resentantes 
dos empregadores e dos trabalhadores, bem co
mo suaS respectivas organizações, para a elabo
ração de toda política de desenvolvimentq e de 
utilização das. aptidões humanas e,_ também, em 
consonânci.~ com a recomendação sObre a con
SUlta (ramos da atividade económica e âmbito 
nacion-al), 1960, dever-se-ia-tentar obter a çolabo~ 
ração de todos eles para a execução da referida 
política. 

4. 1) A política de emprego deveria fundamen
tar-se em e&~dos analíticos .sobre a dimensã-o 
e a distribuição, atu~is e futuras, da força de _tr_aba
lho, do emprego, do desemprego e do subem-
prego. . __ 

2) Deveriam se_r dedica_dos recursos adequa
dos para o levantamento de dados estatísticos, 
para a elaboraçáo--de estudos analíticos e para 
a. divulgação dos resultados. 

5. 1) Todo membro deveria reconhecer a_ im
portância dé aumentar os inei~ de produção e 
deaJcanÇ:iar ó Pleno desenvolvift:1ento das aptidões 
humanas, por exemplo, por meio da educação, 
da orientação e a formação profissionais, dos ser
viç;® _de higiene e de moradia, além de tentar 
conseguir e obter um equilíbrio adequado entre 
as_ gastos relativos. a esses diversos objetivos. __ 

--~ -2) Todo membro deveria adotar as medidas 
neçessárias para ajudar os trabalhadores, o que 
inclui qs jovens e as demais pessoas que se incor
porem pela primeira vez à força de trabalho,- a 
encontrar um emprego produtivo e _adequado e_ 
a adaptar-se, além disso, às cambiantes necessi-
dades da economia._ . 

3) Para a aplicação do disposto no presente 
parágrafo, devem ter-se em conta, de modo muito 
especial, a recomendação sobre a orientação pro
fissional, 1949; a recomendaÇão sobre a forma
ção profissional, 1962, bem corno a convenção 
e a recomendaç~ão sobre o seJViço de emprego, 
1948. 

6. 1) A Política de_ emprego deveria ser coorde
nada corri a política econômica e social geral e 
cOm o J?!Cll}c!jament9 ou a programação, nos paí
ses qué' deleS ra:çam uso, __ e deveria ser aplicada 

_ como pa.rte integr~nte delas. . 
2)_Todo membro_ deveria, mediante consulta 

ã.Os empregadõres e aos trabalhadores e a suas 
_reª'Q_~ctivas organizações, e tendo em conta a au
tonomia e _à re_s)?onsabilldade de todos eles em 
relação a algumas das questões de que se trate, 
eia:minar a relação-eXístente _ entre as medidas 
referentes à-política de emprego e as demais deci-

sões de importância prioritária na esfera da polí
tkéi S.ocf~ e ecp11ômica, a: fim de ot?ter,.u!Jl-~ _com
plementação mútu.a de tais .. medidas e_ded_$õ~. 

7. 1) Quando houver pessoas disponíveis e- à 
procura de empreQ:o e nào for prevista, dentro 
de Um prazo razoável, a -exiStência de. ernprego 
para elas, o Qovemo --deveria examinar _e explicar 
de que forma pehsa aténder sUas riecesstdãdés. 

2)- Todo membro deveria, no maior grau per
mitido pelos recursos de que disponha e pelo 
nível do seu desenvolvimento econôníicu, adotar 
medidas para ajudar as pessoas desempregadas 
e subempregadaS durante todo período de de-
semprego a proverem suas necessidades básicas 
e as daS pessoas que delas sejam dependentes, 
bem como a se· adaptarem às oportunidades que 
possam deparar para o exercício de um novo 
emprego útil. Nas medidas adotadas, dever-se-â 
ter em conta as normas intemacion,ai$_ sobre a 
previdência social e as que constam tio parágrafo 
5 desta i'eCótnendação. 

III. Medidas gerais e scl:etiV3S Que devem ser 
adotadas 

em Uf!Ja política de empre~o 
- ---ConSiderações gerais 

8. Os problenias relativos ao emprego cuja 
origem se deva atribuir a fli.IJ;uaÇ:ões da atividade 
ecooômica, a mudanças estruturais eL e:spe_cial
me:nte, a um nível Inadequado cfa referida ativida
de, deveriam ser resolvidos por meio das medidas 
a.seguir: 

a) medidas gerais de política e<::onômica; e 
b) medidas seletivas diretamente _r_eladom:~Qas 

com o emprego dos trabalhadores, considerados 
individualmente, ou com o das ·categorias de tra
balhadores. 

9. -A seleção das_m_edjdª:;. adequadas e a opor
tunidade da sua aplicação deveriam ser funda
mentadas em um minucioso .estudo das causas 
do desemprego, a fim de que se possam distinguir 
os diferentes tipos que este possut. 

Medidas de caráter geraJ d~ longo prazo 

1 0~- -As medidas gerais de carâte"r econôÍnico 
deveriam ser elaboradas de rnolde:~a_que promo
vam uma economia em contíriUa expansão dota
da de um grau razoável de estabilidade e que 
se constitua no quadro mais propício para o su
cesso das medidas seletivas da politica _de em
prego. 

Medidas~~ caráter-gerw de ciõtiiP~o 

11. 1) Deveriam ser elaboradas e aplicadas me~ 
didas de curto prazo para evitar o surgimento 
do desemprego ou do_sub-emprego generalizado 
e ligado a _um nfvel inadequado d!':l ativiclacie eco
nômica, bem __ como para combater a pressão in
fla.cionária associada a um desequilíbrio no mer
cado de mão-de-obra. No caso· de que essas con
dições surgissem ou parecessem estar a ponto 
de surgir, dever-se-ia tomar medidas para aumen

__ tar ou, se for adequado, reduzir o consumo priva
do, os _investimentos privados e/ou_as despesas· 
correntes.do G_ovemo ou os investimentos destes. 

2) Erri vista. da importância de qu~- se~ deter
mine o momento- Oportuno para apltcaçao das 
medidas contr,a a rec::essão, a in~aç_~Q~ C?~ 9!-!!fo~ 
fatores de des~quilibrio, os governos, dentro das 
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normas do seu direito constitucional nacional, de~ 
veriam ser facultados a introduzirem -ou a modifiw 
carem essas medidas serri: d.emora. 

Medidas seletlvas 

12. Deveriam ser elaboradas e· aplicadas me
didas pertinentes para combater as flutuações sa
zonais do emprego. Erri especial, deveriam ser 
tomadas medidas adequadas para obter uma 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) 

venção e na recomendação sobre o serviço de 
emprego, 1948; na Recomendação sobre a orien
tação profisSíonal, l949:e--liã recOmendação soR 
bre a formação profissional, 1962, dever-se-ia ter 
plenamente em-conta as tendências das mudan
ças estruturais, de molde a que se assegu~e -o 
desenvolvimento e o- uso das capacidad~s ·dos 
menores acima referidos em relação com aS cam
biantes necessidades da economia. 

maior regularidade durante todo o ano na deman- 16. _ D_ever-se-ia faier esforçoS para corres-
da de serviços sazonais e de <Írtigos produzidos pender às necessidades particulares de certas ca-
por meio deles~ ou, então, dever-se-iam criar em- teQOrl.3s de pessoas, como-os idosos, os inválidOs 
pregos complementares para os trabalhadores e outros trabalhadores, que podem encontrar difi-
sazonais. culdades especiais õriimdas das mudanças estru-

13. 1) Dever-se-ia elaborar e apltcar medidas turais_ou de outra causa qualquer, ou para quem 
para evitar o surgimento e a expansão do desem- pode ser espedalmente difíCil mudar de residên-
prego ou do subemprego causado por mudanças cia ou de ocup_aç~o. 
estruturais, bem como para promover e facilitar 17. _Dever-se-ia conceder especial atenção às 
a adaptação da produção e do emprego às referi- necessidades de emprego e de renda das regiões 
das mudanças. . _ _ _ atrasadas e das áreas onde as mudanças estrutu-

2) p~ ":: efeitos da presente R:c_~m~ndaçao, --- rais afetem a um grande númerO de trabalha-
a expressa_o mudanças estruturais _51gmfica toda dores, a fim de realizar uma distnbuição mais 
mudança 1mpo~te e de longo prazo que tenh~ equilibrada das atividades _ecónômi~:q,s em todo 
a forma de flutuaçoe_s na d7m~~~a ou ~ do surfi:Jl· o país, garantindo-se destarte, um aproveitamento 
m:nto de novas f~ntes. de n~sumos, seJam. naoo- produtivo de todos os recursos. 
naJS ou estrangeiras (1ndumdo o fornecimento 
de produtos de países com baíxos custos_de pro
dução), do surgime_nto de novas técnicas de pro~ 
dução ou, ainda, de mudanças no volume da 
mão-de-obra. 

3) O objetivo duplo das medidas de adapta
ção às mudanças estruturais deveria ser: 

a) obter as maiores vantagens do progresso 
econôrntco e te_cnol6gico; 

b) proteger contta as vicissitudes financeiras 
ou de outra natureza os grupos de pessoas e 
os indivíduos cujas ocupações se vejam afetadas 
pelas mudanças estruturais. 

14. 1) Com essa finãiidade e para evitar a 
perda da produção motivada pela demora em 
preencher vagas, todo membro deveria estabe
leçer e financiar ad~uadamente programas des
tinados a ajudar os trabalhadores a encontrarem 
novos empregos e a adaptarem-se a eles. 

2) Esses programas deveriam indulr, princi
palmente: 

a) o funcionamento de um serviço de empre
go eficaz que tenha em conta o disposto pela 
Converição e pela Recomendaçâo sobre O serviço 
de emprego, 1 g48; 

b) tendo em conta o disposto pela Recomen
dação sobre a formação profissional, 1962, a cria· 
ção dos.serviços de formação e de readaptação 
destinados a _capacitar os trabalhadores a adqui
rirem as qualificações necessárias para um em
prego estável em ocupações em vias de expansão, 
ou o estímulo dos referidos serviços; 

c) a coordenação da política- habitacional 
com a política de emprego, por melo do forneci
mento de moradias adequadas _e outras instala
ções coletivas conexas nos lugares em que exis
tam oportunidades de emprego e da concessão 
de subsídios para a mudança dos trabalhadores 
e de seus dependentes, seja por conta do empre
gador ou do erário público. 

15. Deveria ser atribuída prioridade especial 
às medidas_que visem a resolver o grave problema 
do desemprego entre os jovens, que, em muitos 
país_es é um problema de grandes proporções, 
e, ao adotar medidas como as previstas na Con~ 

18. 1) Poderia ser preciso que, quando de 
mudanças estruturais de magnitude excepcional, 
as medidas dos tipos indicados nos parágrafos 
13 a 17 desta Recomendação tenham de ser 
acompanhadas de outras medidas para evitar a 
ocorrência de desajustamentos bruscos em larga 
escala e para distribuir as conseqüências da mu- _ 
dança ou da mudança durante um período de 
tempo razoável. 

2) Nesses casos, os governos, em consulta 
com todos os interessados, deveriam determinar 
imediatamente quais os melhores métodos de 
caráter temporário e excepcional que facílítem a 
a_®ptação das indústrias afetadas às mudanças_ 
estruturais, bem como adotar as medidas perti
nentes. 

19. Deveriam ser estabelecidos sistemas 
apropriados para promover e facilitar a adaptação 
da produção e do emprego às mudanças estrutu
rais, definindo-se daramente as responsabilida
-des em face das questões de que tratam os pará
grafos 13 a 1 e .da Presente Recomendação. 

20. 1) A política de empregÇ> deveria ter em 
CQ.Ut.;!: a experiência geral de que, como conse
qüência do progresso técnico_ e do aumento da 
produtividade, crescem as possibilidades de au
mentar o número de horas livres e de intensificar 
as atividades educativas. 

2) Dever-se-ia énvidar esforços no sentido do 
aproveitamento dessas possibilidades, por meio 
de métodos apropriados não apenas às circuns
tâncias e aos costumes nacionais, mas também 
às condições de cada indústria. Esses métodos 
poderiam incluir: 

a) a __ redução da duração normal do trabalho 
sem..diminWçáo do salário, no quadro do disposto 
pela recomendação sobre a redução da duração 
do trabalho, 1962; 

b) uma inaior extenSão das férias remunera
das; 

c) a elevação da idade de ingresso ao trabalho, 
combinada com uma educaçã_o e uma formação 
mais avançadas. 
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W. Problemas do emprego 
associados. QO. sqbdesenvolvini~iil!> econô· 

-mico 

Política de renda e investimentos 

21. Nos países_ em_ desenvolvimento~ a política 
de emprego deve constituir-se em elemento e_s
sencial de toda poTítka destinada a promover o 
aumento da renda nacional e sua distribuiç~o 
eqüitativa. 

22: Com o fito de obter uma rápida expansão 
da produção, do investimento e do emprego, todo 
Membro, de cpnformidade _com a Recomendação 

_.sobre a conj!lita,_J~_çp, deveria tentar obter as 
opiniões e a pàitlcípação ativa dos empregadores 
e dos trabalhadores, bem como d~ sua$ respec
tivas organizações, na elaboração _e na aplicação 
da política nacional de desenvolvimento e.conô
mico e dos diversos aspectos da política social. 

23 ... 1) Nos países em que a falta de oportu· 
nidade_ de emPrego está associada à escassez 
de capital, dever-se-ja adotar todas -as medidas 
apropriadas para estimular a poupança nacional 
e a contnbuição de re_cur~s financelro.S_ por Parte 
de outros países e das organizações internacio
nais, a frrn de que aumentem, dessa forma, os 
investimentos produtivos, s_em prejudicar a sobe
rania nacional nem a independência económica 
dos países beneficiários. 

2) Para ut.J.1izar racionaltnente os recursQS pos
tos à disposição dos referidos países e para au
mentar ao máximo as possibilidades de emprego, 
seria desejável fossem coordenados o~ investi
m_ento.s_e QS_e.sforços de desenvolvimento de cada 
país com os de outros países, especialmente com 
os países de _uma mesma _região. 

PromQçâo do emprego lndu$trlal 

24. 1) CmT! o objetivo de ~riar, a longo prazo, 
novas possibilidades._de __ emprego1 todo Meinbro 
deveria conceder _at~nçãq à importãra-cia extrema 
que tem_i:l_~:ti_aç.ã.Qde. indústrias públicas ou priva
das que utilizem _as maté_rias-pdmas e as fontes 
de energia disponíveis no país, que utilizem técni· 
cas modernas e estudos adequados e cuj_a produ
ção se adapte às variações da demanda nos mer
cados nacionais e estrangeiros. 

2) Todo Membro deveria esforçar-se por al
cançar~ uma fase de desenvolvimento industriat 
que lhe permita, dentro de uma economia equili
brada, e aproveitando a mão-de-obra local, fabri~ 
c ar, em condições econômicas, o máximo de pro
dutos elaborados. 

3) Dever-se-ia dar especial atenção às medidas 
que promovam uma produção eficaz e de baixo 
custo, uma diversificação da economia e um equi
líbrio do desenvolvimento económico regional 

25. .Além de estimuJar um desenvolvimento 
industrial moderno, todo Membro deveria exami
nar, tendo em conta as exigências técnicaS, os 
meios de aumentar as possibilidades d_e_emprego 
por meio: 

a) da produção ou do estímu_lo à produção 
de mais bens e serviços que exijam o emprego 
de mão-de-obra abundante; 

b) da promoção de técnicas que empreguem 
mais mão~de-obra, nas condições ~m que ~las 
produzam um aproveitamento mais efica2: cios re
cursos existentes. 
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"46. Dever-se-ia tomar prõvidêl1ciaS para: V. Aç:ão dos empregadores, dos trabalha· 
- - - ·(fores é 1!1e 

_ Suas respectivas organizações--

. -29. i) Os empregadores- e-Os- t:i"abalhadores 
Qos setores públiCo e ·pnva:dO, be"rri comO-suas 

. a) facilitar, em grau compatível com as neces
sidades dos merc.,_c;i_os naciõtial e !ntew?~t:ional, 
uma utt1ização mais completa da capacidade in
dustrial existente, por exemplo, por meio" da intro
dução extensiva do trabalhá 'ein vários turnos, 
em que se tenha em conta a ·oferta de serviços 
adequados aos trabalhadore$ ·do tum.o da noite 
e a ne-cessidade de formar um número suficiente 
de trabalhadores para ocuparem postos-chave 
p~ra _que o trabalho em vários turnos seja eficaz; 

~ respectivas organizações, deveriam &dotar todas 
.as medidas oportunas para promover a obtenção 
e a manutenção do pleno emprego, produtivo 
e livrememe ~<:olhido. 
-_2j Em parttcular, todos eles deveriam: 

a) consultar~se entre si e consultar sempre que 
for apropriado, ·com a maior antecedência possí

. ·vel, as auto.ridades públicas competentes, os servi-

b) criar indústrias artes-inais e pequenas indús
trias e para ajudá-las a adaptar-Se aos -avanços 
tecnológicos e às mudanças das co_nçliçQes çle 
mercado, _de modo que ofereÇá-m-mais- oportu
nidades de emprego sem chegar a depender de 
proteção ou de privilégios especiais que·-pertur-
bem o crescimento- eCõhôffiico": Para eSse fim, 
deveria estimr..llar-Se o desenvolvimento daS coo
perativas e tentar estabelecer uma relação de_ 
complementaridade entre a pequena e a grande_ 
indústria, bem como tentar abrir novos mercados 

ços de emprego ou os organismos similares, a 
fim de elaborar medidas que permitam uma adap
tação às mudanças na situação do emprego de 

.. amª íoJTila__sati§.@tória para todos; 
b) estudar as tendências da evolução éconô

mica e técnica, bem como a da situação do em
. pteg<Je - quando oportuno - propor, com a 
antecedência qu~_for suficiente, aos governos e para os produtos industriais. 

Promoção do emprego rural 

- - - às empresas póblicas e privadas, as medidas que 
seria conveniente adotar para sa1vaguardar--- ten
do em conta o iilteresse getãl - a segurança 

27. 1) No quadro de uma política naciona1 noempregoeasoportunidadesdeempregopara 
conjunta, baseada em amplos programas de de- . os trabalhadores. 
senvolvimento,ospaísesem·quehouverumgran- ---c) facilitar uma compreensão mais ampla do 
de subemprego rural deveriam atribuir especial contexto econômico, do motivo das mudanças 
iri1portândà à proinoçã6 âb emprego produtivo nas possibilidades de emprego - dentro de pro
no setor rura1, por meio de uma combinação de:. fissões, _indústrias ou regiões determinadas -, 
medidas de ordem estrutural e de ordem técnica, _ bem como da mobilidade crcupacional e geográ
confiando no mais alto grau possível nos esforços _ · fiCa da mão-de-obra; 
das pessoas interessadas e com base em um d) envidar esforços para criar um clima propi-
estudo adequado da natureza, do volume e da . cio para o aumento dos investimentos, tanto de 
distribuição regional do subemprego rural. origem nacional quanto estrangeira, que tenha 

2) Os programas citados deve(iam ter como- efeitos POsitivos sobre o desenvolvimento econô
objetivcis primõrdiais a ci"iaçãb de incentivos e mico -do país, sem prejuízos para a soberania na
de condições sociais. favoráveis à Utilização mais _ dona!, a independência económica e o exerdcio 
ade.quada da mão-de-obra local no desenvolvi- .. dos direitos sindicais; 
menta rura1, bem como 0 aumento da produti- e) fornecer ou fazer que se _forneçam meios 
vidade e da qualidade da produção. Sempre que de formação e de readaptação, bem como presta
possível, dever-se~ia adotGt~ medidas adaptadas - Çõeslinanceiras para facilitar a formação e a rea~ 
às circunstâncias locais a partir de pesquisas apro- daptação referidas; 
priadas e da criação de_ projetos~piloto poliva- f) promover políticas relativas a salários, pres-
lentes. tações sociâis- e preç9s que· nã-o ·comprometem 

3) Especial atenção deveria sef Consagrada à o pleno emprego, a expansão económica, a eleva
ção _do padr~o de vida ou a estabilidade da m.oeda 

necessidade de criar oportunidades de emprego e que não vão tampoucO em detririlento dos obie-
no setor agropecuário. J 

4) As medidas de or_dem estru_tural destinadas tivos legítimos dos empregadores, dos trabalha
ao desenvolvimento do emprego produtivo no se- _ ---dores e de suas organizações respectivas; 
tor rura1 deveriam incluir: reformas agrárias adap
tadas às necessidades do país em que sejam 
abrangidas a redistribuição da_s terras· e ?I melhora 
dos sistemas de propriedade fundiária; a exten~ão _ 
dos sistemas de crédito; a melhora dos serviços 
de venda; e o estímulo à formação de cooperativas 
de produção- e de venda. 

Crescimento demográfico 

28. Os pà.íses-erri-qUe a população aumenta 
rapidamente e, sobretudo, aqueles em que a refe~ 
rida população já exerce uma forte pressão sobre 
a economia, deveriam estudar os fatores econ6· 
mkos, sociais e aemogtáficos que afetam o-cres~_
cimento da população, com o fifo de ·aaotar· uma 
política económica que permita atingir um melhor 
equilíbrlo entre o aumento das possibilidades de 
emprego e a expansão da mão_-de-obra. 

g) reSpeitar o princípio da igualdade de oportu
nidades e de tratamento em questões de emprego 
e_o_cupaç_ão, tendo em conta o disposto pela Con
venção e pela Recomendação sobre a discrimi~ 
naÇão (émprego e ocupação), 1958. 

3) _As empresas, em -cOnsulta e em colabo~ 
_ração-.: .... ::~:quando fora propriado- com as organi
zações de trabalhadores e/ou com os represen
tantes deste no nível da empresa, deveriam adotar 
medidas para combater o desemprego, ajudar 
os trabalhadores a encontrar hovos empregos, 
aumentar o mJmero-ele empregos disponíveis e
reduzir ao mínimo os efeitos do desempreQ-0, ob
setYãndo as condições económicaS e sociaiS na

-~~'?~~is. Tais medi~s poderiam induír. 
a) a readaptação dos trabalhadores a outros 

empregos no quadro da empresa; 
b) as transfe_rências dentro da mesma empre-

sa; 

c) o exame circunstanciado do~ obstáculos 
que se opõem ao aumento do tra\;>~lh_o por turnos, 
bem como a adoção_ de m.edid·as para superar 
QS obstáculos referidos; 

d) o aviso prévio, dado com -a m_ªjQ_r antece
dência possível, aos trabalhadores cujo emprego 
for terminar, bem como-a notificação cabível às 
autoridades públicas, e uma certa prote_ção à ren
da dos trabalhadores que tiverem ficado desem~ 
pregados, observado o disposto pela -reçomen
dação sobre !=l res_cisão da relaçpo de trabalho, 

·]963. 

VI. Ação Internacional para facilitar a realizaw 
ção dos objetlvos da Política de Emprego 

30. Todo membro, coffi ã ãssistê:nc_ia, quando 
for opoituna; das orga-nizações intergovem.amen
tais e de outras orgªnizações ihtérnacionãis, deve
ria cooPerar com uma ação internacional para 
a realização dos objetiVos de empreg-O;Oê\reria, 
também, evitar a _ad_oç_âo, em SU.<;l política e-(onÔ· 
miCa interna, de mediçlas que produzem um efeito 
desfavorável sobre a situaçãq çio emprego e sobre 
a estabmdade económica gera1 de_ outros países, 
entre_os quais aqueles em desenvo1Vimen~.· 

31. Todo membro deveria participar doses
forços que sejam realizados em prol da expansão 
do comércio internacional como meio de -estirhu
lar o crescimento econôinico e de aumentar as 
poSsibilidades de emprego. Em particular, deveria 
adotar as medidas que contrib.uaro para atenuar 
as repercuSsõeS desfavoráveis· Sobre o nív~l de 
_empregó das flutuaÇões do comércio internado
fiare dos problemas r-elativos ao balanço çle paga
mento e à liquídez monetária. 

32. 1) OS países indUstrializados deveriam ter 
em conta, na sua política económica e inClusive 
na política de cooperação econômic-á e de ~an
são da demanda a neçessid,Ç3_9e de _"au_menar o 
emprego em outros países, especia1mente_oaque
les em desenvolvimento. 

2) a fim 'de estimular o comérCio_ mútuo e de 
aUrheritàr o emprego na produção de artigos de 
exportação nos países em desenvolvimento, os 
pafses- indüstrializados, com ·a rapidez permitida 
pelas suas condições, deveriam açlot;;u- m.e_Qidas 
para aumentar as importações de produtos ma
nufaturados, semielaborados, processados e pri· 
mártos que os países em desenvolvimento pos
sam fabricar em condições econômicas. 

33. Tendo em conta o disposto na Convenção 
e na Recomendação s_o_bre os trabalhad.ores mi-:
gra~tes (revisados), 194Q,_bem·como na COnven
_ç:ão sobre a igua1dade de tratam~nto (preVldênciéi 
Sódal), 1962, dever-se-la facilitar a imigraç-ão in
ternaciona1 dos trabalhadores p_ara empregos re~ 
laCíóhéidoS com a:s-rieC:essidades_econômicas dos 
países de emtgrações e de imigração, Incluindo 
a migração dos países -em desenvolvimento em 
direç:ão aos países industrializados. 

34 1 ) Na cooperação técnica internacional, 
dever-se-ia atribuir especial.atenção, por meio de 
acordos bilaterais e mulblaterais, à necessidade 
de exeCutar políticas ativas de emprego. 

""2) com- esse of?j~tivo, a referi_da cooperação 
deveria incluir; -

a) o assessoramento relativo à poUticã-de em
prego e à organização do mercado de trabalho, 

--na medida em ciue elas se constituem em elemen
tos essenciais no que tange ao planejamento e 
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à elaboração de programas gerais de desenvol~ 
vimento; e 

b) )a colaboração na tarefa de formar pessoal 
local qua1ificado, no qual s_e inclui o pessoa] técniR 
co e de _direção. 

3) Os programas_de_ cooperação técnica no 
campo de formação profissionaJ deveriam tentar 
fazer com que os países em des~nvolvimento.ve_R 
nham a dispor dos meios a_d_equados de formação 
dentro.do país ou região em questão. Os referidos 
programas _deveriam fomec~. também de forma 
adequada, os equipamentos. Como medida c_om
plernentar, dever-se-ia fornecer meios para a- for
mação, nos países altamente industrialk.ados, de 
nacionais dos paises_em desenyolvimentQ. 

4) Todo membro deveria fazer tUd9 que fosse 
necessário para facilitar que especialistas alta
mente qualificados n_as.diversas esferas políticas 
de emprego, oriundos tando. do mglo governa
mental como de meios não-govenamentais, tra
balhem duranta períodos .adequados nos países 
em desenvolvimento. Dever-_se-la ~dotar, .em es
pecial, as medidas necessárias para encorajãr os 
referidos especialistas. a assLiinir.eni essas mis-
sões. _ _ 

5) Na preparação e execução dos programas 
de cooperação técnica, dever-se-ia tentar obter 
a participação ativa das organizações de empre
gadores e de trabalhados do..s paí~e:5 intere~sados. 

35. Com a finalidade de alimentar a produti
vidade e o emprego, todo membro deveria esti
mular o intercâmbio de procedimentos ~c.nicos, 
por meio da concessão çle licenças. e .O\ltras .for
mas de cooperação industrial. 

36. 1\s empresas .. de propriedade estrangeira 
deveriam satisfazer suas necessidad.es de pessoal 
empregando e fonnando pessoal loca] - o que 
inclui pessoal de. direção _e_supervisã_o. 

37. Dever-se-ia formular acordos, quando pos
sível no âmbito regional, no Sentido de entabular 
discussões periódicas e o i.nfercâmbió de expe
riências sobre política de emprego,. particular
mente em relação à política· dos paíSes etn' desen
volvimento, com a ajuda, considerad~ oportuna, 
da Repartição Intemadonal do Trabalho. 

VII. Sugestões relativas aos métOdos de 
aplicação 

3a Ao.aplicar as disposições da presente Reco
mendação, todo membro da Organização Inter
nacional do Trabalho e das organizações interes
sadas de empregadores e de trabalhadores deve
riam orientar-se, na medtda do. possível e .opor
tuno, segundo as sugestões relativas aos rné.todõs 
de aplicação que se. delineiam no anexo que se 
segue. 

ANEXO 
Sugestões relativas aos métodos de ;pll

cação 
J. Medidas gerais e seletivas que devem 

ser adotadas 
em uma política de emprego 

1.1) Todo membro deveria: 
a) realizar estudos constantes ;;1 respeito da di

mensão e da distnb~ição da força de. trabalho 
e da natureza e alcance do. desemprego e· dO 
subemprego, bem ·como ·das relativas a essa 
questão, nos-quais, sempre que possível, se inclua 
uma análise do que se segue: 
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: 1) a distribuição da força de trabalho por grupos 
de idad_e.,_s_exo, c"ateg6rla·s pi"ófisSiónais, qualifica
ções, regiões e setores ecohômicos; as.tendências 
prováveis· (:là"eVolução de cadâ um desses grUpos 
e as repercussões dos. f~ores demográficos -
eSpecialmente nos países em· desenvolvimento 

· tujO crescimento demográfico é "elevado- , bem 
tomo $5. mudanças técnicas· sObre· as meneio~ 
nadas tendências; · 

11) o volume das possibilidades atuã!S de em
prego prõâUtivó e suas per}:;lectivas futuras, em 
difererites- setores econômicos, i"egiões e catego
nasprofisSiõhaiS, ·tendo ein consideração as mu
dançãs·prevtstas na demanda e na produtividade; 

_b t ~_!!vi dar enérgicos esforços; especialmente 
por meio de censos e de levantamentOs por amos
·trageril, a fim de. melhorar os dados estatísticos 
-dos estudos referidos; 

c) empreender e. esti.mulãl-. a coleta e a análise 
dos índices cOrrentes- da atividade econômica_e 

-estudai .:is-·tenáénçias da evolução das novas téc
nicas nos diferenteS se~ores da indústria, tanto 
no país quaflto ·no exterior, especialmente no que 
disser respeito à aUtomaÇão, entre outras coisas, 

-com a finalidade de distinguir entre as flutuações 
de curto Prazo e as mundanças estruturais de 
longo prazo; · 

d) estabelecer previsões de curto praz.o so.bre 
o émpi'eQo, o subemprego e o desemprego com 
a· antecedência e o circunstanciamento suficieii.K 
tes para permitir uma açãO rápida com o objetivo 
ge evitar ou de remediar o desemprego ou a es
cassez de mão-ae-obra; 

e) empreender· e estimular estudos sobre os 
métodos e os resultaçl.os das políticas de_ emprego 
em outros países. 

2) TOdo membro dev.eria tentar informar os 
responsáveis pela negociação de acordos coleti:.. 
vos de trabalho sobre os resl!ltados dos estudos 
efe.tltados pela Repartição Internacional do Traba~ 
lho e por_ outros organismos, relativos à situação 
do emprego e, em particular, às conseqüências 
da automação. 

2. A _consecução dos objetivos sociais da poli- . 
tica de emprego ·exige a coordenação da citada 
polLtica <::om·outras medidas de política econó
mica e.sC)Cfàl e.-em particular, com as relativas: . 

a) ao investimento, à produção e ao cresci-
mento econômico; _ ··---. .... . 

b) ao awnento e à distnbuição da i-enda; 
C) aoS.Sfstemas çl_e previdência social; 
d) às políticas fiscais e monetári_as e, especial

mente, às políticas anti-inflacionárias e as relativas 
às taxas de câmbio; e _ · - --

e) ao a_umento da liberdade de circulação de 
-oenS-;-cãj:Htais e de trabalhadores de um país para 
outro. 

3. Com ·a ftflaiidade de promover a··estabilidade 
tanfu·-da produção quanto do emprego, dever
se-la estudar a possibilidade: de utilizar em grau 
mais elevado políticas fiscais ou_sem,if!scais desti
nadas a exercerem uma influência estabilizadora 
automática e a manter a renda do consumidor 
e os investim~ntos em um ·i-úVeJ satisfatório. -

4. As medidas destinadas à estabi1ização do 
emprego podem incluir também: 

a) medidas fiscais em matéria de tarifas de im
posto.S-ed""ê desj:les"ãs de inveSfuriento;-

b) o estímulo ou redução das atividades econô
micas pof meio de medidas adequadas de política 
monetária; 

c) o au.rne_n~ Ol,l .a~ rec;lução d,o:; gastps em 
obras públicas.ou .. QUU-ºS in.y~s~eQtç)s pú!:Jiico:S 

~ de' ri.atUr~a-básiça..~ ç:qrn9 rodovias,_ fetr~?Jliõ. por
tos, escql'!S! se*os. de.forn'lação e _h~i@is~_Tó
do membro deveria preparar, durante os perfOdos 
de cleyados níve·iS Çe_ Elmpr~gq, c~rto .número de 

_projetas de obras públicas úteis, mas e.uja exeCu
~ Ç~opossâ se_'r ãdi.3àa,·~.fim. de pq_-l9.s em prática 
· nos períodos de. rec~São; 

d) medidas. O~ C{l.r~~r mais espeçífico, como 
~o aumento das encomendas goxertta:menta\5, a 
um ramo determinado da atividade ec.onômicã 
·no quar Uma reCês5ao. posSa Pródt.izif uffi·a · dimi
nuiçãõ tempoÍ"ária do nrvel de ativi4ades.- . 

5. As medidas que" Visam a combate"r as flutua
-ções_sai.onais-ao nível de etnpreQO poderiam in
cluir: 

a) a aplicação de novas técnicas que pennitam 
realizar certos U:abalhos em condições nas 'quais, 
não fosse pelas referidas técnicas, a ~ecução 
dos mesmos não teria sido possível; 

b) a formação. de trabalhadores dedicados às 
atividades sazonais, para que possam dedicar-se 
a o·cupações complementares; 
- c) o planejarnento com a finalidade de com
bater o desemprego ou o ·subemprego sazonal. 
Dever-se-ia prestar atenção .especial à coordena
ção das atividades das .autoridades públicas e das 
empresas privadas na esfera da edificação e da 
contrução, com o fim de garantir a continuidade 
da atividade e, assim, satisfazer as necessidades 
de emprego dos trabalhadores. . 

6.1) As autoridades.c.ompetentes deveriam de
·terminar a natureza das c:Uficuldades especiais 
motivadas pelas mudanças estruturais que en
frentam as categorias de pessoas mencionadas 
no parágrafo 19 da Recomendação, e deveriam 

-recomend~( providências adequadas: - · 

2) Medidas especiais deveriam ser adotadas pa
ra facilitar o acesso a um trabalho conveniente 
para esses grupos e para aliviar as dificuldades 
econômicas. . 

3) Nos casos em que as ·peS.soas idos.as ou 
·os trabalhadores inválidos encontrem grandes di
ficuldades para éljustar~se às mudanças estrutu
rms, dever-se-ia prescrever prestações adequadas 
para eles, dentro do regime da previdência social, 
quando apropriado; dever-se-ia prescrever, tam
bém, prestaÇões. de aposentadorias a uma Idade 
inferior à normalmente exigida. 

7.1) .Quando aS -mudanças estruturais afetarem 
a um grande numero de trabalhadores concen
trados em wna determinada zona e, espe'Cialmen
te, quando a fórça cOmpetitiva dessa zona seja, 
em geral, prejudicada, todo membro deveria for
necer empregos suplementares na referida zona, 
com base em políticas de desenvolvimento regio
nal integrais,- mediante incentiVos eficazes e uma 
consulta préVia junto aos representantes dos em
pregadores e dos .trabalhadores, bem corno, tam
bém, encorajar· as empresas privãdas a agirem 
nesse mesmo sentido. 

2) As medidas adotadas com essa finalidade 
pOderiam iriclUir: 

a) a diversificação das empresas _existentes ou 
a ·promoção de novas indústrias; _ · 

b) obra!; públicas e outros iiwestimentos públi
cos, entre os qUaiS.Se incluem a expansão ou 
a fundação de novas.empresas públicas; 
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c) 'a irlformação e-o aSseSsOi"áinehtci foineCido 
às novas indústrias com -relação àS Condições pa~ 
ra estabelecer-se na região; · · ' 

d) medidas para que a zona se ·torne maiS 
atraente para as novas induStriaS,· colno, pbf 
exempio, ·o desenvolvimeritõ óU. a tnelhora da sua 
infra-estrutura, ou a cciricessàO -'de . erripréstimOS 
especiais de subsídios temporáriOs ·ou· de prLV:ile
gios fiScais tr2triSit6rioS 00Ü-outras vantagens maü~--
riais, como a criação de -zonas industriais;- -

e) a prioridade na colocaçaO de encomendas 
govemamertais; · · - · · · 

f) esforços adequados para tentar evitar uma 
concentração industrial excessiva. 

3. As inedidas citadas deveriam ter em conta 
o tipo de emprego que as difecentes regiões po
dem oferecer com maior facili,ditde, consideran
do-se seus recursos, s.uas pos-~ibilidades de aces
so _a mercados e outros fatores_e_c_onômicos. 

4} Os limiteS das zonas a receberem um trata
mento especial deveriam ser _definidos após um 
cuidadoso exame das prováveis repercussões so
bre outras zonas e, em especia~ sobre zonas vizi
nhas, 

D. Problemas do emprego associados ao 
subdesenvolvimento econômlco 

As medidas destinadas a· desenvolver a pou
pança nacional e a estimülár" a contribuição de 
recursos financeiros por paite -de outros países 
com a finalidade de aumentar o investimento pro
dutivo poderiam incluir: 

a) medidas que estejam de acordo com o dis
posto pela Convenção sobre os trabalhos força
dos, 1930, e pela ConvenÇ-ão sobre abolição dos 
trabalhos forçados, 195_7, e que sejam adotadas 
no quadro de um sistema de normas trabalhistas 
mínimas adequadas, mediante uma prévia con
sulta aos empregadores, aos_ trabalhadores e_ a 
suas respectivas organizações, a fim de utilizar 
a mão-de-obra disponível, com um complemento 
mínimo de recursos _existentes em quantidade li
mitada, para acelerar a formação de capital; 

b) _ medidas_ destinadas a orientar a poupança 
e o ínveStiffiento, retirando-os de áreas impro
dutivas e direcionando-os para· um uso que tenda 
a promover O- desenvolvimento econômico e o 
emprego; 

c) medidas destinadas a desenvolver a pou
pança: 

i) restringindo o consumo de bens não essen
ciais, prestando a atenção devida à necessidade 
de manter incentivos adequados; 

ü) empregando os diversos sistemas de pou
pança entre os quais os sistemas de contribuição 
para a previdência social e os programas para 
pequenas poupanças; 

d) medidas destinadas a_estimular o desenvol
vimento dos mercados locais de capital, para fad
litar a transformação das poupanças em investi
mento produtivo. 

e) medidas destinadas a estimular o reinvesti
mento, dentro do Pais, de uma parte razoável dos 
lucros oriundos dos investimentos estrangeiros, 
bem como a recuperar o capital nacional e impe
dir sua saída do pais, com o fito de direcioliá-lo 
para o investimento prOdutivo. 

9.1) As-medidas destinadas a aumentar as pos
sibilidades de emprego pelo estímulo à utilização 
de técnicas e à fabricação de produtos -que requei-

ram uma 'rrião;.de-õbra numerosa poderiam in- · 
dúir: .. ' 

a) a prom9ÇâO d.e métodOs de prOdução que 
~am o empreg,o intensivo de mão-de-obra, por 
f!1~7lo: . . . ~- . . -

O do estudo dos meios para aumentar a efi
tiência dos referidos métodos; 
, ·_ii) de pesquisas e da di~lgação de informa
~õês a respeito deSSes métodos, em especial no 
referem.t: às obras públicas e às construções; 
~ ~_) abati_l!!_ert!o_s _ fis~iS e trgl.tam~nto _preferen,

<;i2d no ref~r~nte a 9uõtas de: iinj:lortação e outras 
qu~tas, em relação às empresas interessadas; 

c) o estudo em profundidade das possibilida-
4_es técnicas, ecoi1ôrriiéaS ·_e de Organização das 
Opras de cOnStrução que requeiram muita mão
de-obra, como-os. prOjetas de desenvolvimento 
RaTa finalidades múltiplas de bacias fluviais e a 
c-9nstrução de fe~r~?vi~s _e rodovias. 
, 2) Ao dete(minar:.s~-se-Um produto o ti uma 

técnica específicos requerem ou não muita mão
. d"e-obra, dever-se-ia prestar atenção às propor
ç{Jes em _que se UtiliZam o capitaJ e a mão-de-obra, 
na.-o somente_ rlo relativo éios produtos finais, mas 
em todas as fases da produção, o que inclui o 
pi-ocessamentb de materiais, o fornecimento de 
energia e·o'utros fatores. Também deveria dar-se 
atenção às proporções em que Lima maior dispo
nibilidade de-determinado produto acarretará um 
aumento da demanda~ por um lado, de capftal 
é, -por outrO, de mão-de-obra. 
· -_ 1 O. As medidas de ordem estrutural para o de
SeiwolVii"nehto do einprego produtivo no setor ru
J_"ai, além das previstas no parágrafo 27 da Reco
mendação, poderiam consistir na elaboração de 
programa· de desenvolvimento comunitário_ que 
esteja em harmonia com o disposto pela Conven
Ção sobre trabaJhos forçados, 1930, e pela Con
venção sobre a abolição dos trabalhos forçados, 
1957,_ e _que suscitem a participaçãoativa das 
pesSbãs interessadas e, em especial, dos empre
gadores e dos trabalhadores, bem como d~ suas 
iespectivas organizações, na tarefa de estabelecer 
é de executar planos locais de deselivolvimento 
econômico e_social- além de estimular a utiüza
~a-o; nesses projetas, de recursos humanos, mate
fiais e fiminceiros locais que-de outra mcineira 
poderiam permanecer ociosos ou serem utiliza-
dos de maneira Improdutiva. -

11. As medidas adaptadas às condições locais 
e destinadas a alcançar a utilização mais apro
priada da mão-de-obra local no desenvolvimento 
rural poderiam incluir: 

a) a organização de projetas locais de provi
mento de equipamentos, especialmente daqueles 
que provoquem um rápido aumento da produção 
agrícola, como as pequenas e médias obras de 
irrigação e de drenagem, instalações para armaze
nagem, rodovias secundárias e o desenvolvimen-
to doS -transportes locais; · · · 

b) a adubação e a colonização de terras; 
c)· os métodos de cultivo que requeiram um 

emprego mais intensivo de: mão-de-obra, a ex
pansão da pecuária e a diversificação da produção 
agrfcola; 

d) o desenvolvimento de outras atividades 
produtivas, como a süviCuhura e a pesca; 
_ e) a promoção_ de serviços sociais rurais, co
mo a educação, a habitação e a higiene; 

f) o desenvolvimento de pequenas indúsbias 
e de um artesanato viável nas zonas rurais, como 
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as destinadas à elaboração de produtos agrícolas 
e à manufatura de bens simples de consumo e 
de produção necessários nessas zonas. 

12. 1) Ao obseivarein o disposto pelo pará
grafo 5 da Recomendação. e tendo em conta 
o que prevê a Recomendação sobre a formação 
profissional, 1962, os países em deseri.vOIVimento 
deveriam envidar esforços no sentido de eliminar 
o analfabetismo e de promover a formação profis
sionardos trãba:Jhadores de todos os setores da 
economia, bem como do pessoal de direção e 
do pessoal científico e técnico. 

2} Dever-sê-ia ter em conta a ·neCessidade de 
formar instrutores e trabaJhadores com a finali
dade de favorecer a melhoria e a modernização 
da agricultura 

Recomendação 123 

RECOMENDAÇÃO RELATIVA AO EMPREGO 
DAS MULHERES " " 

C:OM RESPONSABIUDI\DES FAMILIARES, 
ADOTADA PELA CONFEJltNCIA EM SUA 

QUADRAGÉSIMA NONA SESsAO, 
GENEBRA 22 DE JUNHO DE 1965. 

A Conferência geral da Organização "Interna
cional do Trabalho, convocada em Genebra pelo 
Conselho Administrativo da Repartição Interna· 
cional do Trabalho e tendo-se reunido nesta cida
de em 22 de junho de 1965, em sua quadra
gésima nona sessão; constatando que, em nume
rosos países, as mulheres trabalham em número 
sempre crescente fora do seu domicilio e são 
parte integrante da população ativa, da quaJ cons
tituem um elemento essencial; 

Constatando que muitas destas mu.lheres de
vem enfrentar problemas particulares devido à 
necessidade de conciliarem a sua dupla responsa
bilidade, familiar e profissiona1; 

Constatando que muitos destes problemas, ain
da que afetem particularmente as possibilidades 
de emprego das trabalhadoras com responsabi
lidades familiares, também concernem aos outros 
trabalhadores, e que me-didas abrangendo todos 
os trabalhadores- tais como a progressiva redu
ção da jornada ou da semana de trabaJho - po
dem remediá-los amplamente; 
- -Constatando, outrossim, que muitos dos pro
blemas particulares encontrados pelas mulheres 
com responsabilidades familiares não ittingem 
unicamente as mulheres que trabalham, como 
tambérri a:s -suas famílias e a sociedade em sua 
totalidade; 
. Consciente da riecessidade de os governos e 
todas as organizações públicas e privadas interes
sadas concederem a sua atenção a estes proble
mas em um amplo contexto social, econômlco 
e jurídico; 

Depois de haver decidido adotar diversas pro
posiçõeS relativas ao emprego das mulheres com 
responsabilidades familiares, questão que cons
titui o 59 ponto da agenda da sessão; 

Depois de haver decidido que ditas proposições 
se revistam da forma de uma Recomendação; 

Adota, neste vigésimo segundo dia do mês de 
junho de mil e novecentos e sessenta e cinco, 
a Recomendação abaixo, que será denominada 
R:ecom~n®ção relativa ao emprego das mulhe
res ·com responsabilidades familiares. 1965: 

A Conferência recomenda aos Membros que 
apliquem as disposições abaixo, tão plena e rapi-
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damente quanto o permitam as .condições nacio-
nais. ~, • 

1. Principio ger'al · 

1. As autoridad~s _c;_onÍp,eten~es,. e~ colabora
ção-com as organizaçQes públicas'e privadas inte
ressadas- e notadaruente con:r as organizações 
de empregadores e trabalhaçlores -:e conform~ 
as possibnidades e necessidades nos planos na
cionais e locais, deveriam: 

a) aplicar uma politica apropriada objetivando 
permitirãs mu1heres cotn responsabilidades féirni
liares, que trabalham fora do sc::u_do)Tliçíl.io, exer
cerem o seu djrei~o a f~ê-10. ~em gue_ se ~xpo-, 
nham a qualquer distrimin;;'1ç_ão_e ern .confonni-. 
dade com os princípios estabelecid,os, ~n~o. na_ 
convenção relativa à disCriminação (emprego e 
profissão), 1958, quanto nas outra,s normas ado
tadas pela C:onferênda lntemac;':iõnal do Trabalho 
que concernem às mulheres; 

b) estimular, facilitar ou implementar por si 
mesmas o desenvolvimento de serviço~_que per
mitam às mulheres cumprirem de forma harmo
niosa as suas diversas .responsabilidades farrij
liares e profis_siom3is." 

II. Informação e educação do público 

2. As autoridades competentes, em colabora
ção com as organizações públicas e privadas inte~ 
ressadas- e notadamente corn ªs prganízaç§es 
de empregadores e de trabalhad_ores -deveriam 
tomar medidas apropriadas: 

a) para qüe a devida atenção seja conc~dida 
aos problemas das trabalhadoras_ CQIT), .r~pons_a.
biliâades'faiililiari:!s, com-vistas· a âuXiliá~las ~ in
corporar-se efetivamente e cOm igualdade de _di-
reitos à poplilação ativa; - ~ - -- · ~ 

b) para empreender ou estimular toáas as pes
quisas que sejam necessárias-e possahi ser reali
zadas sobre os diversos aspectos do_ .f!mprego 
das trabalhadoras com responsabilidades familia
res, com vistas a obter informaçõ~s objetivas so
bre as quais possam fundamentar-se políticas e 
medidas eficazes; - ·- · · · •_·_· 

c) para levar o público a melhor -entender os 
problemas destas trabalhadoras, a fim de sUscitar, 
no seío da comunidade, uma Jínha de compor
tamento e uma_corrente de opinião que·contri
buam para auxiliá-Ias a cumprirem ·suàs respon
sabilidades familiares e profissionais: - · -

m. Serviços e instalações de atendimento 
infantil 

3. Com vistas a determinar a _rriagnitude e a 
natureza dqs,serviços e instalações de atendimen
to infantil necessários para auxiliar as trabalha
doras a cumprirem as suas responsabilidades fa
miliares e profissionais, as- autoridades coinpe
tentes, em colaboração com as organizações pú
blicas e privadas interessadas - e notadamente 
com as organizações de empregadores e traba
lhadores- e levando em -consideração-os recur
sos de que dispõem para reunir informações, de
veriam tomar todas as medidas necessárias e 
apropriadas para: 

a) reunir e publicar estafístk:as assaz -~omple
tas sobre o nómero de mãe_s de família já emp·re
gadas ou à procura de trabalho, assim como so
bre o número e a idade dos filho_s destaS; 

b) determinar, mediante enquetes sistemáti
cas efetuadas mais particularmente no seio das 
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comunidades .laçais. quais OS. arranjos necessá
rios e preferidos em matéria de atendimento in-
fai(til fora ~~ fa!llílja. , _ 

4. As autoridades competentes, em colabo
iaÇãô.com as.organizações públicas e privadas 
interessadas, deveriam tomar todas as medidas 
ap_rõprladas pára ·que os· _s_i::rviços e instalações 
de atendimen~_infantil ~orrespondam às necessi
dades e preferências reveladaS desta maneira; 
c_orrt_ este_f~, dev_eriam_ notadamente, segundo 
as condições e possibilidades_ nacionaJs_ e locais: 
-__ · a)·-esllffiulãf"E:" fàcilitar- a élaboração, notada
rriehfe nas coíntinidadés locais, de planos visando 
o deSehVo1viri1ento metódico de serviços e insta1a
ç;Qgs_-de: at~ndimento-_infa_r)til; , 
" b) PfoVidendar por si mesmas, bem como es
tiinWar e faCilitar á orgariização, em número sufi· 
dente e em base apropriada, de serviços e instala
ç.õe~oque dêem um atendimento .infantil a !JilJ 
preço ·razoável, ou grátis, quando necessário, con~ 
forme modalidades flexíveis e de maneira ~ satis
fazer aS necessidades das crianças de _idade y@a_
da e dos pais destaS que trabalhem. 
==5,;_;cQrri_ VíStaS ·a 'Proteger ã saUde- e o bein-
estàr_dãs)::riãri_çãS; ... - . :_ _ 

a) _os serviço_s- _e instalaçõe:; _çle atendimento 
infantil, de--qualquer tiPo que-Sejam, deveriam ter 
conformidade comas normas estabelecidas pelas 
autoridades competentes e S~r fiscaliU!das pelaS 
mesmas;_ -----~~-

b} -ditas- ilormas _deveriam notadamente ,res
peitar ao equipamento destes serViços e_instala
ções, às condições_ de higiene requeridas e ao 
oúmer:o,e_qualifica-ções do seu pessoal; 

c) as autoridades competentes deveriam pro
porcionar ou.auxiliar a proporcionar, nos diversos 
~al_ões, Uma formação Suficir~nte ao pessoal ne
-C~ssário ao.funclonamento dos seMÇos_ e instala-
ções...de. atendimento infantil. _ 
__ 6. ____ A_s -~utoridade~ s_ompetentes deveriam, 
com a colaboração_ e participação das organJ
zações públicas e privadas interessadas- e notar 
cjamente as organizações de empregadores e tra_
balhadores - empenhar-se em dar publiCidade 
e. ~scitar apoios aos esforços feitos para satisfazer 
as necessidades particulares dos pais que traba
lham, em matéria de serviços e instalações de 
atendimento infantil. · 

IV. PenliailêiiCia e ReingressO em um Em
prego 

7. As autoridades competentes deveriam to
mar todas as medidas cabiveis e de conformidade 
coril_a conVenÇão sobre a política de emprego,. 
1964, para permitir que-as mulheres com reSpon
sabilidades familiares se incOrporem à pOpulação 
ativa, continUem sendo parte dela ou vohem a 
empregar~se. - -

8. Para permitir que as mulheres com respon
sabilidades familiares se incorporem ao mundo 
do trabalho em condições de igualdade- com os 
outros trabalhadores, e facilitar o seu ingresso 
.em .. um emprego -ou o seu reingresso após um 
afastamento por certo prazo, as autoridades com:. 
petentes deveriam, em colaboraçãO com as orga
nizações públicas e privadas interessadas - e 
notadani.ente as organizações de empregadores 
e _trabalhadores - tomar todas as medidas que 
~ej~ neces_Sálias para, nas condições nacionais: 

a) proporcionar às moças uma instrução ge
ral, bem corno uma õrientaçi!l9 e ·uma form?~ção 

profiSSionais is:E:ntas _de _qualquer forma de discri-
minaÇão baseaçi~ no sexo; . _ _. . 

b) estimular as moças a adqLÍiiirem u·ma s6Ji
da preparação profissional como fundamento de 
s_ua futura vida profissfonal; 

c) convencer pais e educadores_ da necessi
dade de proporcionar às moças uma sólida prepa
ração profissional. -

9. (1) As ãutoridades c_pmpetentes, em cola~ 
boração com as organizações públicas _e privadas 
interessadas e levando em cQnside_ra_ção as possi
bilidades e necessidades nac:iona.is~ deveriam ga
rantir ou apoiar o fiJncionamento __ dos _serviços 
_que sejam ne(:essários_para o ingresso em Ul11 

- emprego das mulheres qU;e:- ainda lião trabalha:. 
ram --notadamente em decorrên_cia das suas 
responsabilidades familiares ___: ou parã: o rein
gresso em um emprego daquelas que, pelos mes
mos motivos, ficaram sem trabalhar por relativa~ 
mente longo" pÍ'&o. -

(2) Ditos serviços deveriam ser organizados 
no âmbito daqueles que já existem para todos 
os trabalhadores, ou, ria- falta dos mesi:nos, com 
métodos adequados às, ç_Qndições nacionaiS; de~ 
veriam compreender serviçOs de aconselhamen~ 
to, informação _e_colocação _satisfatórios, bem ç_o-
mo fornecer rnéfos adequados de formação e 
readaptação profissionais que atendam as neces~ 
sidades..:dos interessados e sejam acess(veis aos 
t_nesmó_s sem distinção de ida9,~ . 

(3) _Dfto_s serviços e meios deveriam ser revis
tos regi.J]arrnente, a fim de assegUrar a sua ade
quação às neçessidades particUlares d~stas traba
lhadoras e à evolução do desenvolvimento econô
mico_ e técni_co. 

10. (1) Disposições apropriadas deveriam ser 
tomadas, em toda a medida possíveL para permitir 
às mulheres que, devidO às suas responsabiltda
des familiãres decorrentes de sua mat_emidade, 
não têm condições_de_ reingressar em seu empre
go ao esgOtar-se o prazo normal de licenç~ma
temidai:Je, tal como determinado pela legisJação 
9U a prática, prolongarem por algum prazo a sua 
licençª sem perderem o seu.._emprego, sendo ple
namente resguardados os dire:itos a ele atinentes. 

- (2) -Em caso de c.essação do emprego conse
cutiva a um~ maternidade, as _mulh_eres _inj:~r_es
sadas deveriam ser ConsidEil:ãdas para a _re8f!.mis
são, em cOnformidade CQIJl as_ disposições da 
reComendação sobre a _cessação do vínculo ern
pregaticio, 1933, que s_e aplicam aos trabalha
don~s cujo emprego cessou_ em conseqUência de 
uma redução do quadro de pessoal. 

V. Disposições Diversas 

11. (1) Na medida em que seja necessário, 
as organizações públicas e privadas interessadas 
- e potadarnente as orgariizações de emprega
dores e trabalhadores- deveriam cooperar com 
as autoridades competentes e colaborar entre si 
para tomar outra.s medidas e fomentar outras 
ações a fun de _auxiliar as trabalhadoras: a cum
prirem as suas ·obrigações profissionars e familia
res, serh prejufzo das possibilidades de emprego 
e promoção das interessadas. 

(2) A este respelto,-deveria ser concedida toda 
a atenção ·nece-ssária, na medida do -possível e 
desde que o requeiram as necessidades locais, 
às questões que concernem particuiai'tli.ente às 
trabalhadoras com responsabilidades familiares, 
tais como a organização dos meios de transporte 
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público, a hannonlzação dos horários de trabalho 
e dos horários das escolas, serviços ou instalações 
de atendimento infantil, bem como os meios que 
permitiriam simplificar e aliviar, a um preço aces-
síveL as tarefas domésticas. 

12. Esforços particulares deveriam ser empe-
nhados para desenvolver.serviços de awálio fami
liar proporcionado ou controlado por autoridade 
pública e que forneçam às trabalhadoras com 
responsabifidades familiares, em caso de a neces
sitarem, urna assistência _qualificada, por um pre
ço razoável. 

O texto que precede é o texto autêntico da 
recomendação devidamente adotada peJa Confe
rência Geral da Organização fntemadonaJ do Tra
balho em sua quadragésima nona sesslio, que 
se realizou em Genebra e foi declarada encerrada 
em 23 de junho de 1965. 

EM FÉ DE QQE finnaram a presente, neste 
vigésimo quarto dia do mês de junho c;f~ mil e 
novecentos e sessenta e cinco: 

O Presidente da Conferência, S. Huhfm Rua. 
O Diretor-Oeral da Repartição Internacional do 

Trabalho, David A. Hone 

Recomendaçio 127 

RECOMENDAÇÃO REU\TIVA AO PAPEL DAS 
COOPERATIVAS NO DESENVOLVIMEriTO 

ECONÓMICO E SOCIAL DOS PAISES 
EM VIAS DE DESENVOLVIMEriTO, 

ADOTIIDA PEIJ\ CONFER~CIA EM SOA 
QÜINQUAG~IMA SESSÃO, 

GENEBRA, 21 DE JUNHO DE 1966. 

A Conferência Gerai da Organização Interna
cional do Trabalho, Convocada em Genebra pelo 
Conselho AdmirUstrativo da Repartição Interna
cional do Trabalho e tendo-se reunido nesta cida
de em 1' de junho de I 966, em sua qüjnqüa
gésima sessão; 

Depois de haver decidido adotar diversas pro
poSiÇõeS retatiVãS ao papei dás cooperliti\ias- no 
desenvolvimento económico t social dos países 
em vias de desenvolvímento, questão que cons
titui o 4' ponto da agenda da sessão; 

Depois de haver decidido que ditas proposições 
se revistam da forma de uma Recomendação, 
adota, neste vigésimo primeiro dia do mês de 
junho de mil e novecentos e sessenta e seis, a 
Recomendação abaixo, que será denominada Re
comendação sobre as cooperativas (pafses em 
vias de desenvolvimento), 1966. 

I. Campo de ApUcac;lio 

1. Aplica-se a presente recomendação a todas 
as categorias de_cooperativas, e notadamente às 
cooperativas de consumo, às cooperativas para 
beneficiamento do solo, às cooperativas agricolas 
de produção e de transformação, às cooperativas 
rurais de abastecimento, às cooperatiVas agricolas 
de escoamento de produtos, às cooperativas de 
pescadores, às cooperativas de serviços, às coo
perativas de artesanato, às cooperativas obreiras 
de produção, às cooperativas de mão--de-obra, 
às cooperativas de poupança e de crédito mUtuo 
e aos bancos cooperativos, às cooperativas de 
habitação, às cooperativas de transporte. às coo
perativas de seguro e às cooperativas sanftárias. 
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O. Objetlvos de uma polft:lea relativa às coo. 
- peratlvaa 

2. O eStabeiedmerito-e O Cresclmento de coo
perativas deveriam ser considerados um Cios fàto
res importantes do desenvolvimento económico, 
social e cultund, bem como da promoção huma
na, nos países em- viaS de desenvolvimento. 

3. Em particular, deveriam ser estabelecidas 
e desenvolvidas cooperativas como um meio de: 

a) melhorar a situação econômlca, social e 
cultural das pessoas com recursos e possibili
dades limitadas, assim como estimular seu espí
rito de inldmiva.: 

b) aumentar os recursos individuais e_o capital 
nacional por meio do- estimulo à poupança, da. 
supressão da usura e da utilização judic(o$8 do 
crédlto; 

c) trazer à economia .um maior elemento de 
controle democrático das atividades eeonômicas 
e -ae repà'rfiç-ãO eciúí.tativci dos "excedentes; 

d) aumentar a renda adicioanal e os rendi~ 
mentes procedentes ele exportação, e aumentar 
as -possibilidades do emprego dos trabalhadores. 
por meio de uma exploração mais completa dos 
recursos, por exemplo graças à_aplicação desiste~ 
mas de reforma agrária e de coloriização in~_ma 
que tendam a tomar produtivas novas regiões, 
ou graças ao desenvolvimento de indüstri~s mo
dernas, de preferência disseminadas, para a trans
formação local de matérias primas; 

e) melhorar as condições sociais e comple
mentar os serviços sociais em áreas tais como 
a moradia e, quando seja necessário, a sa;úde, 
a educação e as comunicações; 

f) auxiliar a elevar o nível-_ de conhecimentos 
gerais e técnicos dos seus me_mbros. 

4. Os governos dos países em vias de desen
volvimento deveriam elaborar e aplicar para as 
.çooperativas uma política de auxílio e de estímulo 
de natureza ~Onômlca, financeira, técniCa, :egis-. 
lativa e outra. que não implique nenhuma domi· 
naçllo sobre as mesmas. 
-s:--<rrA-eliiliOrnçãO desemeiilante poTtticade' 
:veria levar em conSideração _as_ c"Pndições econô
micas e sociais, os recursos disponíveis e o papel 
que as cooperativas podem desempenhar no de
senvolvimento do pais em apreÇo. 

(2) Esta polftica deveria ser integrada nos pla
nos de desenvolvimento, na medida em que isto 
seja compati"vel com as caracterfsticas essenciais 
das cooperativas. 

6. Dita polftica deveria ser revista periodlca .. 
mente e adaptada à evolução das necessidades 
econômicas e sociais, bem cqmo ao progresso 
técnico. _ 

7. As cooperativaS exãstentes deveriam ser as
sociadas à elaboração e, na medida do possível, 
~ aplicação de dita politica. 

8. O movimento cOoperativo deveria ser esti
mulado a procurar obter a colaboração de organi
zações que tenham objetivos comuns para a ela
boraçi!ío e, eventualmente, a aplicação de dita po
lítica. 

9. (1) Os governos interessados deveriam as
sociar as cooperativas. da mesma forma que ou
tras empresas, ao estabelecimento de planos eco
nómicos nacionais e outras medidas gerais de 
ordem econômica, pelo menos nos casos em 
que estes planos ou medidas sejam suscetíveis 
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de influenciar as _suas atividades; as <::o operativas 
também deveriam ser~a~odadas à execução des
tes planos e destas me:çliçia&, .des.d~ que isto seja 
cOmpatível com as.:Sil4S_c.ar:_açt,eristiç:as essenciais. 

(2) Os organismos cooperativos federativos 
deveriam s.er haQUi~cio§,_ no$ planos local, regio
nal e nacional, a representarem as suas socie
dades ader.entes para fins de aplicaçao dos pará
grafos 7 e 9, subparágrafo 1, acima. 

m. Métodos de Implementação de uma 
política relativa às cooperativas 

. A. Legislação 

10. Todas as medidas apropriadas, indu$ve 
a consulta _às cooperativas existentes, deveriam· 
ser tomadas: 

a) afunde identificar e eliminar as dísposfçães 
contidas na legislação que possam ter o efeito 
de tolherem_ indevjdamente o desenvolvimento 
das cooperativas, quer por Serem de caráter disc:ri
min;;ttório :--:- notadamente em matéria de impos
tos, ou de licenciamentos e de contingenciamen
tos -, quer por não levarem em c:onsideração 
a natureza própria das cooperativas e as regras 
particulares que determimtm .o seu funcionamen
to; 

b) a fim de evitar a inserção de tais disposições 
na legislação futura; 

c) a fim de adaptar a legislação fiscal às condi
ções particulares das cooperativas. 

11. A criação e o fundonamento __da_s coopera
tivas, bem como a proteção do seu direito de 
operar em condi_ções pelo menos .iguais às de 
outros tipos de empresas, deveriam ser objeto 
de uma legislação particular, ~plicável, de prefe
rência, a todas as categorias:-de cooperativas. 

12. (1) Dita legislação deveria, em todos os 
casos, conter disposições sobre. ~ _seguintes 
questões: _ _ _ _ 

a) uma definição ou uma descrição da coope
rativa apontando as suas caracteóstlcas essen
ciais, ou seja: uma associação d~ pessoas que 
SEfàgruparartfVõiuntariamente para-atingirem um 
objetivo comwn, por meio da constituição de uma 
empresa .dirigida democraticamente, {omecendo 
uma cota-parte eqüitativa do capital ·necessário 
e aceitando uma justa participação nos riscos e 
frutos.de dita eropresa, no funcionamento da qual 
participam ativamente os membr~ 

b) uma descrição dos objetos de cooperativa 
e uma exposição dos procedimentos de forma
ção, .aprovação e emenda do es~tuto_ e disso
lução; 

c) as condições de adesão (tais COIJ'lO_o mon
tante máximo da parte social, eventualmente a 
cotidade exigívcl no ato da subscrição e o prazo 
fixado para a liberação total), bem wmo os direi
tos e obrigações dos membros que sejam especi
ficados no estatuto das cooperativas; 

d) os métodos de administração, gestão e fis
calização contável interna das cooperativas e os 
procedimentos segundo os quais são instituídos 
e funcionam os órgãos responsável; 

e) a proteção do termo "cooperativa". 
f) disposições destinadas a organizar a fis~i

zação das cooperativas, a guiá-las e a garantir 
a aplicação da legislação em apreço. 

(2) Os procedimentos previstos ria legislação, 
e sobretudo a_quele_s que sejam relativos à aprova
ção, deveriam ser tão simples qua_nto possível, 
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a fim de não tolherem a ·criªS:-~ e_ o- des~nvo17 
vimento das coop-erativas. _ : _ - ' " 

13. A legislação relãtlva à Coope~ativaS deveria 
habilitar as mesmas a fed.eràr-se. 

B. Educação e formação 

.-aperfeiçoamento <!o_s.Jtt~mqrç!i ~ s:ooperatiyas; , -_ b) .cO\oéar .à• díspàsição:das cooperativas .pes
ditos programas q~e.Fi~rp.levar em consideração ·.soas competentes .para guiá-las e aconselhã-las. 
as COndições locais nO plati.o cultural-, bem como 26~ :_(1)_ AS cooperativas deveriam1 geralmente, 
a neC~sid,a,de çle .eJil;ni~ar _o af1Z!l.fab~_smo e, ensi- ser guia.das·e aconselhadas em todas a? qu~stões 

-. -hãr'OSetemehtoS.-báStCoS â~ .. ªht'rliéi;ica. , .. relativa_s à administração e à gestão, bem como 
• • • ;. ., - · 

1 
·, '• .: ·•• -.. "· ' - - ~ ' -~· •- ·..- '· .• ~-'I- - aOs problérhas técnicoS, de uma maneira queres-

·; ~é, .. ' ~~~Q-~!f COOP«;~ilv"as . ~. ·peite a sua-aut6nbmía, assim como as respinsa-
14. Medidas deveriam ser_ tomadas p~ra que Auxílio Financeiro bilidades ~dos s_e_Us membros, dos seus órgãos 

osprincípios,osmétodos,aspossibilídades_êas -'~ -- __ ~ -,- ~---. _ _ .- .-.-~doseupes·s_Oal. _ 
limitações das cooperativas fossem; da maneira 2b. · (l)_ Qu~ndo necess~no; __ ~eyer-se;I~-.c~:m-: _ (2 ) EStes pareceres e conselhos deveriam. de 
mais ampla possível, levados ao conhecimento ~der;-~~ ~llXÍ]'? financeiro ~~nor à~ coopera- preferência-ser. erhitidos pOr um organismo coo-
das populações dos pai ses em vias de des~nvol- · , : ~iva_s .. m~~;:s e àqu_ela~ 'CUJ~ CreScimerlto ou perativo fe_der.:rtivo ou pela autoridade competen-

vm;~~t~~ra tanto. um ensing apropriado deveria- -~~fr:-_sao_lseJ~. tc:>lhl~~,:J'?~ ?~~culos_f~)l:m- ::~~- -~~-., __ -._,.._ •::;"·---~; ~}~-:--:-:-...---:-;-
ser ministrado, não sc.imen~ nas escolas e colé- .. (2) Este auxílio não deveria serVin:culado,a ne- _ 
gios cooperativos e outros centro~: e.:;pecializados, nliürila obrigação contrária ·à independência ou , D. SuperviSá O- e "Responsabilidade de lm-
como também em centros-qEt educaÇãd, tais co_: ___ ' aós iõ.téresses das cooperativas, e devena sert:bn- ~ ' 'Pierilentação 
mo: ·--· __ --~--- ·· =.cetiida~de rhaneirá·a ·esnmutar," e rião a sú.b~fu_i[, __ . _27. -(ifÂS~ ~c;6J?erativ~~-deved~m ser sujeitas 

a) universidades e estãbelecimen_tos de ensino . a iniciativa e o esforço das cooperativas. _ _ a~ Umã -siJperVJsão, que -garanta a ··cõnfoi-inidade 
superior; 21. '(1) Este auxílio-deVeria revestir-se _da for- :, de sua a:tuaç'ãQ co_m_o_seu objeto e _comª le!. 

b) escolas nas quaiS se formam_Qs docentes; _ ma de empréStimos oU de garántias de créditb. (2) -Esta Supelvisão deveiia, de preferência, Ser 
c) escolas agrícolas, outros estabelecimentos (2) OutrO:SSím, poder--se·-iam Cónceder s'ubsí- _exercida por um 'organismo cooPerativO ·rê.dera-

de ensino profissional e centros de educaçãq dias -e isenÇõ"esJiScaiS; pãrciaiS:o_u tOtaiS, notada- _ tivo- ou pela autoridade competente. 
obreira; r ·mente como mêio de 'aiocillaí- o fffla.Ílc_iamenfO: ~-2&. _A supervísão contábil das cooperat!vas fi-

d) estabelecimentos de ensino seçundário~ _ · .. ,.:.à} 'dé-córrip"anhets de informaÇãO; an{maçãdou_- -- IiãdaS-ã ·um OrganiStTio cooperativo federatiVo de-
e) estabelecimentos de ensino primát'io. 'edUca:çª-ó; · -'· ·. ,..., · • ~-· · - · · ' ,_,·; veria ser da responsabilídade deste último; atê 
16. ( 1) O estabelecimento e o funcionamento -J;tJ de deú~ri'riíria:das tarefeiS de utilidade póbli- a_ criaç~o d~-!~ 9!.9:-~l)i~:~o. ·oü quando o rriésmo 

de cooperativas escolares e de estudante_{> deve- cà.~ ~ ,.: .. _ ~ . · --- _ '__ . · . ·.. não esteja ein condições de exercer esta funçã-o, 
riam ser estimulados, a fim·de fornecer aos ãlunos -22. >_"Quando o ãuxílio fuiahCeiró rião possa•ser deVerii ~ompetir à autoridade competente ou a 
e estudantes uma experiência- prática dos princí- fóiriedâà por organiiãç-ães -cOopérativas, deveria um organismo itiçlepéndente qua~ficado. 
pios e métodos da cooperação. .de· preferêndá Ser concedi dó pelo EstadO oU'por 29. _ As _m_edid._as . ..em apreço nQs parágrafos 

2) Da mesma mane_ira, 8$ qrganiza_ções sindi- outros orgarii.Smos PúblicOs; poderia no _entanto, 27 e 28 ácifri.;f dev~riam ser- conÇebiQas e aplica-
cais de trabalhadores e as associações de arte_~ -- . .se ne!:~$ârio, provir de iristituições privadas·. Uma das de maneira .a~·_ . _ . _ _ . 
sãos deveriam Ser estimuladas e auxiliadaS' na coordenação deveria"se{ifiStalada com vistas a a) gar~ti_r U!Jlp_j:l~ administr~ç?IO e-uma bpa 
implementação de planos de promo·ção· das coo- ,.,.. evitaf' a -diSpei'sãô daS verba$ e a~ UtilizaçõeS re- gestão das ccioper~V~s; - ·. _ _ 
perativas. · . _ ____ _ dundantes, · ' · · . ___ __ , 1 . "" .ll). resguardar os interesses de tercejrOSj 

17. Medidas deveriam ser tomada$~ em primei~ · 23. ~--"'(IJ OS SubsídioS e iSehÇõeSliS_cais parciaiS· _ C) fornecer _uiDã::.óCaSiãó çi_e aprimorar, me-
ro lugar, em esca1ão local, para perrriitir aos 8dul- ou totais deVeriam ser" sUjeitas' a..co·ndições defini· Qiante O exame de casos práticos e a crítie.a de 
tos familiarizarem-se com os princlf)i6S e metades - das na leglslaçãô nac:ional, ilotadamente_ no que erros cometidos, a educação e ;;i _foiTnaÇªo_ dos 
das cooperativas, e com as possibilidades que respeita 'à' utiliza~ã"o· e à irhpõrtâncla das verbas adminiStradores e empregadOs das cooperativas. 
as mesmas oferecem. Joróec_idas; as Cohdjç_ões d~ qbt~_nç~o de emprés- 30. (1) O apoio aó desenvolvimento das çoo-

18. Dever-se-ia fazer uso__ pleno de meios de times e garantias de crédito pOderiam ser espeêifi- perativás, a organização da educação voltadél para 
instrução taiS como manuais, COJJferêndas, semi~ ~cadas em_cada CasO:- :, . - - _ . •. 

1 
,_as Ç(}Op~ratiV?IS e_ a formação _:;dos dirigentes e 

nários, grupos de estudo e discussão, professores (2) A autoridade conlpeténté deveria fazer que -do pessoal das coope_rativas, bem como _conces-
ambulantes, visitas comentadas a empresas-coo- .-a utilização-do awálio· fmâriceiro· e _o ree-mbolso ~-o :cl~_IJ.rn: _?1_~1io_ ª--_prganização e ao fun<:iona-
perativas, ilnprenSa, cinema, rádio, televisão e dos empréstimos sejam devidamente fiscalizados. - . mentó de cooperativàs, deveriam, -_com vistas a 
quaisQuer outros meios de informação do púb~~ -?4. -(lr O auxíliO filian~eirOTóffiectc;i_o às _c;Qcr Yffia açãO coordeqey_ÇI_a,_ Ser deseinpenha~_os por 
co. Estes foeios deve-riãiTt ser adequados às con- petativas_ 9raças ·a fuhdo públicos ·au semipúbli- um orgarlisino -ceOtrafUi1ii::o. -- '- - _ " 
dições particulares de cada pais. cos deveria ser concedido através de um bailco (2) Estas funçõeS-deVedªm, de preferência, ser 

19. (1 )Disposições deveriam ser tomadas para cooperativo nacional, ou, caso não seja possível, exercidas por um organismo cooperativo federa~ 
proporcionar não somente Uhla fonn_açãp profis- por outra organização coope-rativa central que · tivo; até a criação de tal organismo, deveriam ser, 
sional apropriada, como também_uma formação possa assumir a responsabilidade de utilização assumidas pela autoridade competente ou, even
sobre os métodos e princípios da cooperação, deste aUXI1io financeiro e, ·se -preciso, o seu reem- · - tualmente, por quaisquer outros organismos idô-
àspessoasquesedestinamaseradminjstradores, bolso; até a criação doseus i_nstituiçõ~s. o aUXIlio n~os. _ _ · ._ _ ___ _ _ 
empregados, conselheiros ou propagandistas de financeiro poderia ser_ fornecido diretam.ente às 31. (1) S~ possíveJ'-as -fU:riçõF!s em apreço no 
cooperativas, assim como, se neces_sário, às pes- ,_____cooperativas. _ . ·. _ parágrafo ~ü. acima, deveriam s_er exercidas por 
soas que já estão exercendo estas funçõe$. -- . (2) Corri ressalva· do disposto no parágrafo 20, pessoas que a elas se dediquem em tempo inte-

2) Quando as facilidade_s existél-l.tes não sejam ·- parágrafo 2, acima, O auXílio -fin-anceirO Provenien- gral. -
suficientes, dever-sé~fa cri~ escolas ou colégios tente de fontes privadas_ poderia ser concedido '(2) Estas pessoas deveriam ser especialmente 
especializados para que dita formação possa ser diretamente às cooperativas. formadas para exerc:er _ditas fuoções; deveriam 
ministrada por instrutores especializados ou diri- - receber esta form;:,._ção em instituições especia-
gentes do _movimento cooperativo, que façam uso - - Jizadas OJ,l_ te_r_e_rn Lecebido, quando seja possível, 
de um equipamento didático adequa elo às neces- _. .., -~uxillo a~lnlstfatiVo um ~nsino especial nas escolas _e CQ}égios referi· 
sidades do país. Se tais estabelecime_ntos especta- --25. -ElribOra se]o?'-fuOd~ental que a gestão dos_ no parágrafo 19 acima. -· 
lizados não puderem ser criados, cursos especiais e a admi_~istração das cooperativas sejam desde 32. --A autoridade competente deveria_ reunir 
sobre a cooperação deveriam ser: previstos, quer o inídó dà competência de·Seus membros e-das e publicar, pelo menos uma vez por ano,- um rela-
por ensino por correspondência, quer, por exem- --pessoas eleítaS pelos mesmos, a autoridade com- tório e estatíst[cã.S SObre as atividades e o desen-
plo, em escolas de contabilidade, de administra- petente deveria, nos casos em que seja neces- voJvimento. das cooperativas na economia nacicr 
ção ou de comércio. sário, e. nõrmà1mente, p·or um prazo inicia] limi~ nal. 

(3) A aplicação de programas especiais de for- tado: 33. Quan-do os serviços dos organismos coo-
mação prática deveria constltuiL\.tm dos meios_ _ ~- ~uxiliar as Cooperativas a i'ecrutãr -e -remu- 'perativos federativos ou aqueles de out(as institui-
contribuindo para a educação, a formação e o nerar pessoal qualificado; ções-·existentes não possam atenQer de maneira 
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satisfatória as necessidades· em materia de pes
quisa, trocas de experiêndãSe ·pUblicações, insti
tuições especiais deveriam, se possível, ser cria
das no plano nacional ou inter-regional. 

W. Colaboração llntemaclonal 

34. (1) Os membros deveriam, tanto qu-anto 
possível, laborar entre si para auxiliar e estimular 
as cooperativas nos paises em vias de desenvol
vimento. 

(2) Esta colaboração deveria estabelecer-se: _ 
a) entre países em vias de desenvoMmento; 
b) entre países de uma mesma região, notada

mente no âmbito de organizações regionais quan
do existam; -

c) entre países nos quais-o movimento coope-
rativo é antigo e países em Vias de desenvolvi
mento. 

(3) QUando seja oportuno, deveriam as organi
zações cooperativas nacionais Ser COhVidadas a 
participar desta colaboração e, em particular, para 
coordenar os esforços feitcis no plano interna
cional dever-se-ia recorrer às organizações coo
perativas internacionaiS, bem como a outros orga
nismos internacionais interessados. 

(4) A colocação deveria_ser §~l)didª-..a medida_ 
.como: -_ _ _ --

a) o aumento da assistência técniCa aos movi
mentos cooperativos dos países em vias de de
senvolvimento, sob forma, quando seja possível, 
de programas coordenados dos quais participem 
diversas organizações intergovernamentais e não--
governamentais. -

b) a preparação e o fomecimnento de materiaJ 
informativo, de manuétis, de recursos audiovisuais 
ou de outro material análogo, para facilitar a ela
boração da legislação relativa às cooperativas, o 
ensino da cooperação. a foramção do_s dirigentes 
e das chefias; 

c) o intercâmbio de pessoal qualificado; 
d) a concessão de bolsas de estudo; 
e) a organização de ciclos de estudo e de_ coló

quios internacionais; 
f) as trocas_ de mercadorias e s_erViços entre 

cooperativas; · 
g) a execução de pesquisas sistemáticas sobre 

as estruturas, os métodos de trabalho e os probl~ _ 
mas dos movimentos cooperativos nos países em 
vias de desenvolvimento. -

V. Dlsposlções Especiais Relativas 
ao Papel das Cooperativas no Tratamento 

dos Problemas Particulares. 

35. Dever-se-ia reconhecer o papel particu1ar 
que as cooperativas podem, em certas circUns
tâncias, desempenham em relação a determina
dos problemas, própriOs dos países em vias de 
desenvolvimento. 

tivo.e cultural, as cooperativas deveriam ser consi
-deraâãs como podendo desempenhãr um papel 
capital nos _programas de refoiTna a~rária. -

2-As coOperativas deveriam ser usadas co
mo meió de avaliar os problemaS e o interesse 
demonstrado pela população rural pelo estabele
cimento e a preparação de medidas de reforma 
agrária. Deveriam, outrossim, ser usadas para di
fundir informações entre os agricultores e levá-los 
aentender os objetivos, princípios e métodos des-
tas-reformas. - . , . 
3-Dever-se-ia conc~deJ;" espedaJ atenção ao 

desenvolvimento de tipos_apropriados de coope
rativas, adaptadas às diversas estruturas d~ refqr
ma agrária e .aos diye_rsos ~gios de sua imple
mentação. As cooperativas deveriam permitir aos 
lavradores administrarem as suas explorações_ de 
maneira_ eficiente e produtiva, e dar aos seus 
membros _wna iniciativa e um papel tão amplos 
quanto possível. 
4- Dever-se-iam estimular, quando seja preci

so, formas apropriadas _e voluntárias de usõ _CDo
perativo das terras., Estas formas podem ir da 
Organização comum de certos serviços e de certas 
operações agrícolas à completa gestã9 ___ em co-

--mum-da terra-, da mão--de-obra e do equipamento. 
. 5-Oev.er-$e:-ia estimular, quando seja neces
sário, ·a reuniãO voluntária dos terrenos de glebaS 
não unificadas. 

6:...... Etn-caso de serem projetadas medidas de 
transferência de propriedade ou de desmembra
mento de grandes glebas, conviria levar em devida 
consideração o desenvolvimento, pelos beneficiá
riOs, de sistemas cooperativos de exploração ou 
de cultura. 
7-Dever-se-ia projetar, outrossim, a criação 

de cooperativas no âmbito de projetas de coloni~ 
zação agrícola, particularmente no que respeita 
-~o aproveitamento de novas terras e às medidas 
de beneficiamento dos. terrenos, bem como à or
ganização de serviços conjuntos e de operações 
de cultura comunitária para uso dos colonos. 

8. Coiwíria estimUlar OS beneficiários de refor
mas agrárias, asSirii como outros pequenos lavra
dores, a estabelecer cooperativas de poupança 
e de _crédito mútuo, e bancos cooperativos, a fim 
de: 

_ a) proporcionar aos agricultores empréstimos 
para a compra de equipamento e outros artigos 
necessários à cultura; 

b) estimu1ar e auxiliar os agricultores a poupar 
e acumtJiar capital; 

c) conceder empréstimos e estimular a pou
panÇa riO seio das famílias de agricultores, inclu
sive pára os assalariados, que, normalmente, não 
teriam acesso a fontes de_ crédito institucionais; 
___ d) facilitar a execução de planos especiais de 
crédito estabelecidos pelo governo-graças e méto
dos eficientes de repasse dos empréstimos aos 
beneficiários, bem como _ _a um controle apropria
do d~ titilizãçáõ deste empréstimos e do seu 
reembolso nos prazos previstos. 

36. Sugestões ilustrativas da contribuiçáo que 
pode ser dada por cooperativas de diversos tipos 
para o êxito das reformas agrárias e a melhora 
das condições de vida dos seus beneficiários es
tão apresentadas em enexo à presente recomen
dação. 

ANEXO 

1 -Em razão da sua importância cOmo instru
mento de promoção do progresso económico 
e social em geral, é como meio de associar direta
mente a população rural ao processo de desenvol
vimento, assim como 'deVido ao seu valor educa-

9....:... De~er_-s_e-ia eStimular o estabelecimento 
-- de--CO_O))erãtivas de abastecimento, de escoamen

to de produtos ou de cooperativas de funções 
múltiplas, com os fins abaixo: 

a) compra e fornecimento comunitário de in
sumos de boa qualidade, em condições vanta
josas; 

b) abastecimento dos trabalhadores agrícolas 
de todas as categorias em artigos domésticos es-
senciais; . -

c) acondiciOnamento, transformação e escoa
mento comum de produtos agrícolas. 

1 O- Conviria estimular o estabelecimento de 
cooperativas que prestem aos agricultores outros 
serviços, tais como a utilização comum de ferra
mentas agrícolas, a eletrificação, a pecuária, a or
ganização de serviços veterinários, a luta contra 
as __ epifitias, a irrigação e o segul'Ó de colheitas 
e dos rebanhos. 

11 -A fim de multiplicar as possibilidades de 
emprego, melhorar as condições de trabalho e 

-aumentar as rendas, dever-se-ia, quando seja pre
ciso, auxiliar os trabalhadores agrícolas sem terra 
a organizarem-se voluntariamente em coopera
tivas de mão.;de-obra. 

12-As cooperativas agrícolas situadas em 
áreas nas quais está sendo implementada a refor
ma agrária deveriam ser estimuladas a juntar os 
seus esforços quando disto possam resultar van
tagens económicas. 

13-Conviria, -outrossim, levar em devida con
sideração o estímu1o e o desen:volvirnento de ativi: 
dades cooperativa.S de oUtros tipos que Possam 
prop-orcionar aos membros das famíliª-~ de _agri
cu1tores empregos não-agrícolas em tempo com
pleto ou parcial (p·or exemplo, artesanato, indús
trias a domicílio ou indústrias de aldeia), efetuar 
a distrlbuição adequada dos bens de consumo 
e prestar serviços sociais que o Estado não possa 
organizar (por exemplo, em matéria de saúde, 
de_instrução, de cultura, de lazer e~~ transporte). 

14 -A troca_e difu_são de informações relativas 
aos métodos, às possibjJidades e às limitações 
das cooperativas em relação com a reforma agrá
ria deveriam ser estimuladas por todos os meios, 
de maneira a que a experiência adquirida possa 
ser aproveitada pelo maior número possível de 
países. 

O. texto- q~e preCede é o-teXtõ-~autêOtiCõ da 
reComendaçao devidamente adotada pela Confe
rência Geral da Organização Internacional do Tra
balho em sua qüinquagésima seSsão que se reali
zou em Genebra e foi declarada ~ncerrada em 
22 de junho de 1966. ~ . 

EM FÉ DE QUE firmaram a presente, neste 
vigésimo quarto dia do mês de junho de 1966. 

O President~ da Conferência, ~- CluQn. 
O Diretor-Geral da repartição Internacional do 

Trabalho, David A. Morse. 

Recomendação 129 
RECOMENDAÇÃO SOBRE AS ~COMUNICA-

. ÇÓES .. 
ENTRE A DIRETORIA E OS 1RABALHI;OORES 

DENlRO DA EMPRESA 

A Conferêricia Geral da OrganizaÇão Interna
cional do Trabalho: 

Convocada em Genebra pêlo Coii.selho de Ad
ministração do _Escritório lnt_emadQnal do Traba
lho,- e reunida nessa cidade em 7 de junho de 
1967 na sua qüinquagé.Sirria primeira reunião; 

Tendo observado as disposições da Recomen
-dação _sobre a. colaboração no âmbito da empre-
sa, 1952; ~ -

Considerando conY.er:iiente complementar as 
disposições de tal instrumento; _ 
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Tendo decidido adotar div~rsas proposições re
ferentes às comunicações dentro da empresa, 
questão esta incluída no quinto item da agenda 
da reunião, e _ 

Tendo determinado que eSsas proposições as~ 
sumam a forma de wna recomend_aç.ã_o, 

adota, na data de vinte e oito de junho de mil 
novecentos e sessenta e sete, a seguinte Reco
mendação, que poderá ser citada como Çt Reco
mendação sobre as comunicações dentro da ert:~
presa, 1967: 

I. Considerações Gerais 

1. Cada Membro deveria adotar as medidas 
necessárias para levar as disposições da presente 
recomendação ao conhecimento d~s pessoas, or
ganizações e autoridades que puderem estar inte
ressadas no estabel_ecimento _e aplicação de uma 
politica de comunicações entre a diretoria e os 
traba1hadores na empresa. 

2.1) Tanto _os empregado(es e suas organiza
ções quanto os _trabalhadores deveriam, no· seu 
interesse comum, recQnhec.er, a importância que 
tem, dentro da empresa, um clima de compreen
são e confiança mútuas, favorável {fl.r}to para a 
eficácia da empresa como para as aspirações do~ 
trabalhadores. 

2) Esse dima deveria ser .favorecidO peia difu
são e troca rápidas de informações tão completas 
e objetivas quanto possível, acerca dos d.i.._,e_rs9s 
aspectos da; vida da empresa e das condições 
sociais dos_ trabalhadores. .. . _ . 

3) Para promover tal clima, a_ diretoria, com 
consulta prévia dos representantes dos trabalh&
dores, deveria adotar as medidas apropriadas para 
aplicar uma política eficaz: de comunicações çQfJl 
os trabalhadores e seus representantes. 

3. Uma política eficaz deveria a3segurar que 
fossem difundidas infonnaçÇles e efetuadas con
sultas entre as partes interessadas, na medida em 
que a revelaÇão das informações não fosse preju
dicial para nenhuma das partes, antes da diretoria 
adotar decisões sobre assuntos. de maior inte-_ . 
resse.- ·--. 

4. Os métodos de comunicação não deve
riam menoscabar em absoluto a liberdade sindi
cal, nem causar prejuíZo alQum aos representan
tes livre:m~nte eleitos dos traba1ha_dores nem às 
suas orgãni.iações, nem limitar as atribWções dos 
organismos que, em conformidade com a legisla
ção e a prática nacionais, representam o pessoal. 

5. As organizações de empregadores e de tra
balhadores de~eri-ª--.m proceder a consuJtas recí
procas e a troça de opiniões para examinarem 
as medidas que deveriam ser a dotadas com vistas_ 
a incentivar e fomentar a aceitação e aplicação 
efetiva de uma poUtka de comunicações. 

6. Medidas deveriam ser _aàotadas_para dar 
aos interessados uma forma_ção sobre a 1.1tillzação 
de métodos de comunicação e para lhes dar, na 
medida do possLvel, os dados necessários para 
a compreensão de todas as questões que deve
riam ser objeto de comunicaç~ó1 

7. Para estabelecer e apllcar uma política de 
comunicações, a diretoria da empresa, as organi
zações de empregadores e de trabaLhadores, os 
organismos representativos dos trabalhadores e, 
quando apropriado em vütude das condições na~ 
danais, as autoridades pú.blicas deveriam basear-

se. nas__çlisp_osiçõ.es __ que .constam c::la seção II, a 
seguir:, . 

11. Elementos de uma política 
. _ ·~de Co~caç~ -:'~~EJ:nl?resa 

--8. _ ioda política de_ c.ornunfcações deveria s~r 
adap~da à natureza da empresa interessada, le
vand.o em conta sua imporlància e a composição 
e interesses _do seu pessoal. 

9: Para atingir seus objetivos, todo sistema de 
comunicações na empresa deveria tentar asse
guraruma comunicação real e regular em ambos 
os sentidos: ' -

a) entre os representantes da diretoria _( c]).ere 
da ·emPresa; chefe de ofidna, capataz etc.} e os 
trabalhadores; 

b) -erltreO cJ:tefe da empresa, o diretor de pes
soal ou qualquer oJJtro repreSentante da altá dire~ 
teria e os rep_resentantes sindicais ou qualquer 
outrâ pessoaque, tfm -VirtUde da legislãção ou 
a prática nacional oy-os <:.Õnti-atos--coletivos, esteja _ 
encarregada d~_ representar os interesses dos tra
balfti:td.Ores·dentro da empresa. 

10. ~quando a dirétoria desejan:omunicar in
formações através _dos representantes dos traba~ 
lhadoreç, ·e ~es qceitarem fazê~lo, deveriam ser 
colocados a_ s1,1a disposiçãO os meios para que 
os ffie~inós~ possam transrriiti-las i'âpida e total
mente cios trabalhadores interessados. 

11..: ~I~g~-~- ll]eio ou o~ meios de comun!
caç~o que considerar apropriad_9s para o tiPo de 
info!!':_'lações que Se propõe a transmitir, a diretoria 
deveria levar-em conta -a· iiatureza" diferente da.s 
funções dos supervisores e dos representantes 
dos trabalhadores, a fim de não enfr~quecer suas 
respectivas postções. 

12.- A eleição dos meios de comunicação po
deriam apropriados e do momento de efetuá-lo 
deveriam ser _baseados nas circunstancias de ca
da sttu_(lção em Parucutar e levar em corita a prá: 
tica nadonal, _ _ _ _ 

13. Entre os meios de comunicação poderiam 
co~r qs s~guintes:_ . 

a.> reuniões orientadas para permitir o inter
câmbio_ de_pontos de vista e de informações; _ 

b) meios _destinados a determinados grupos 
de trabalhadores, a saber, boletins para capatazes 
e manuais de política de pessoal; 

c) éneioS -de comunicação e de informação 
de grande difusão, como revistas e jamais da em
presa; circulares e folhetos de informação e de 

, aceitação; quadros de avisos, relatórios anuais e_ 
financeiros_redigidos de maneira a serem com
preensíveis para todos os trabalhadores; cartas 
ao pessoal; exposições, visitas da fábrica, filmes, 
transparências e .diapositivos, rádio e televisão; 

d) -meios destinados a permitir" que os traba
lhadores façam sugestões e _expressem sua opi~ 
niãÕ sobie questões relativas ao funcionamento 
da empresa. 

14. As informações a serem comunicadas e 
a sua apresentação deveriam ser determinadas 
com vistas à mútua compreensão no que diz res
peito aos problemas surgidos pela complexidade 
das atividades da empresa. 

15. 1) As informações que forem fornecidas 
pela diretoria deveriam ser dirigidas, segundo a 
sua natureza, aos representantes dos trabalhado
res ou aos_ membroS do pessoal, e abranger, na 
medida do possível todas as questões de interesse 
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para os trabalhadores referentes ao aiJdatnentp 
e perspectivas futuras da empresa e à situaçáO 
presente e futura doS! trabalhadores, na mecljda 
em que _tal revelação_ das informações n_ão_ ·s.eja 
prejudicial para as partes. _ _ 

2) Particularmente, a diretoria deveria fom~c;:er 
informação sobre os s_eguintes pontos: 

a) as condições gerais de emprego, incluirido 
a contratação, a transferência e o término ,da ~~!a.
ção de trabalho; 

b) a descriçã.o da_s tarefas dos div~rsos cargos 
de trabalho e sua correspondente situação na es
trutura da empresa; 

. c) as possibilidades de formação profiSSional 
e perspectivas de promoção na empresa; 

d) as condições gerais de trabalho; 
e) os regulamentos de segurança e higiene 

do trabalho e instruções sobre a prevenção de 
acidentes e d,oen_ç:as profissiOnais; 

f) os procedimentos para o exame de reclama
ções, assim comQ_ as modalidades de seu funcio-
namento e as condições de sua util~ção; · 

g) os serviços de bem-estar para o pessoal 
{assistência médica, Sãl.ubridade, refeitórios,. aloja
mento, atividades _de_ lazer, serviços de poupança 
e b.;mcâri_os_etc.); 

h) o_s_diversos sistemas de seguranÇa ou assis--
tência social existentes na empresa; __ 

i) a regulamentação dos regimes naclonais de 
previdência social a que estã_o.sujeitos os trabalha
dores pelo s.eu emprego na empresa; 

j) a situação geral da empresa e perspectivas 
ou planos de de~>envolvimento futuro; 

k) a explicação das decisões que provavel
mente teriam efeitos diretos ou indiretos sobre 
a situação c;tos trabalhadores na empresa; 

I) os métodos de_ consulta, d.i$cussão e coope
ração entre a diretori.a e seus_ representantes, por 
um lado, e os trabalhadores e seus representantes, 
pelo outro. , -

3) No caso de Uf!1a__questão que tiver sido obje
to Qe negociações entre o __ empregador e os traba
lhadores ou seus represeiltantes na empresa, ou 
de Um convênio coletivo re~izado ern _um nív_el ,_ 
que ultrapasse o marco da empresa, as informa~ 
çóes transmitidas deveriam conter uma refe_rênda 
especificã Sobre tais negociações ou convênios. 

Recomendação 130 

RECOMENDAÇÃO SOBRE O EXAME OE RE-
ClAMAÇÕES · 

DENTRO DA EMPRESA COM MIRAS A SUA SO
LUÇÃO 

A Conferência Geral _da Organização Interna
cional do Trã:balho: 
Convoç~da em Qene!:>ra pelo Conselho de Ad

ministração do Escritório_lntemacional do Tral:?a
lho, e reunida nessa cidade em 7 de junho de 
1967 na sua qüinquagésima primeira reunião; 

Tendo observado as disposições das recomen
dações internacionais do trabalho existentes, refe
rentes a_diverSos aSpectoS da_s relaçõeS de traPa
lhO, especialmente a Recomendação sobre _os 
contratos coletivos, f951; a Recomenda_çào sob:r_e 
a conciliação e a arbitragem voluntárias, 1951; 
a Recomendação sobre.a, colaboração no âmbito 
da empresa, 1952; e a Rec:;:omendação sobr~ o 
término da relação de trabalho, 1963; . 

Considerando_ convenierlte complementar as 
disposições de tais instrumentos; 
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T-endo _observado as disppsiç_qes cla_ Recôme_nM 
dação sobre ~- comunicações -dentr.d da empre-. 
sa, 1967; :----~~~,~;; ;--- · - -~· 

Tendo decidido a adoçãq -de_ .diversas prOp_O'-~ 
sições relativas ao exame .das recl_amaçÓe!;õ de_ri,tro. 
da empresa, questão que estáin_cll,lída no quinto_ 
item da agenda da reunião; e 

Tendo-decidido que as proposições assumam 
a fo[ma de uma recomendação, 

adota, na data de vinte. e nove ode junho de 
mil novec:entos e sessenta e.$ete. a seg_uinte Reco·" 
mendação, que pode[á ser citada comO· a· Reco· 
mendaçâo sobr_e o exame de r_edamaçõ_es, 1967~. 

1. Métodos d~ _Aplicação 

1. A presente Rec::ornendação,poflerá ser apli
cada através· da legislação" nacioric,._l, cOrltra!OS _C<?~-_ 
Ietivos, regulamentos dã ehi.presa, laudos arbitJ:ats 
ou qualquer outra forma cornpativel com a práticá 
nacional e que seja consideí-ada· apropriada às 
condições nacionais. ' 

II. Princípios Gérais 

2. Todo trabalhador que j~; .. 119ué ter mOtivos pa
ra apresentar uma reclamação, e que esteja agín-
do individualmente.ou j1,mt_o com pu~ traba,llta
dores, deveria ter direi.tQ ~:,.. , .. 
. a) apresentar tal.redarn~ão_ sem que a mes-: 

ma possa resultar, para o .ínteressado ou interes
sados, em prejuízo pelo Ja,tp de tê-la apres.entado;, 

b) que sua redarriaçáo· seja examinada em
conformidad~ com urrt -pro~dim~nto a"Qequa~o_-

3. ,Os motivOs das red_amaçóes podem ter 
relações com toda medi_da 9U situação re;f~rente _ 
às relações entre empregador e traPalhador ou 
que possa afetar as condiçõ.es de emprego de 
um ou vários trabalhadores da empresa, quando 
tal medida ou situaçã·o seja por eles considerada 
como contrária às disposições de um contrato 
coletivo·em vigor ou às de um cot:ttrato_ individual 
de trabalho, ao regulamento da empresa, à legisla
ção nacional ou aos usos e costumes da profissaõ, 
do ramo de atividade económica ou do país, le
vando ern conta os princípios-da boa fé. 

4. 1) As disposições. 'da presente Recomen
dação não se aplicam às reivirldicações coletivas 
voltadas à modificaçãO das condições de empre-
go. . -

2) A distinção que deve ser ef~""ãda, por urri 
lado, entre os casa:s __ n_os quais uma queixa apre
sentada por um ou vários trabalhadoreS constitua 
uma reclamação que deve ser examinada em 
conformídade com os procedimentos previstos 
na presente RecQmend_~_ç:~o, e, p·or outro_ lado, 
aqueles casos no_s quais __ urna querxa constitua 
uma reivindicação de ordem geral que deva ser 
tratada pela VÍa de negociação coletiva ou de acor-_ 
do com outro procedimento de solução de con
flitos_ correspbnde à legislação ou à prática nac{ol 
nais. 

5. Quando os procedimentos para o exame 
de redamações __ forem estabelecidos mediante 
contratos coletivo_s, as partes de tais contratoS 
devedam ser incentivadas a tnduirem nos mes
mos uma disposição, em virtude da qual, durante 
o período_ de sua vigência, fiquem·cornprõrrietida 
a promover a... solução d~ __ re.clamaç_ões de acordo 
com os procedimentos previstos e a se absterem 
de toda ação que possa dificultar o funcionamen
to eficaz dos procedirrientos mencionados. 

-6.. AS ófgar'lizações\i~ trabalh~dores qu o~ re~ 
presentantes dos tral;>all"@.doreis na empresa deve
riam estar assedados,, COI1) igualdé!9e de direitos 
e r~sponsabilidade,·aos. emp_regadqres·ou! a suas 
organizações, .dê preferên.cia meâjante acordo, no 
estabelecimentO e fundonamento dos pro-redi
rite:ntos de exame de reclamações-dentro da. em~ 
presa, em conformidade com a .legislação e a 
prática nacionais. 

7. 1) CofQ.,R,9bj~~~.c;:l~. diminuir o número 
de recJ_ÇlJTiaç®s. C!.eV~r-sfi!.~Í~ pfestar a maior aten
çào __ aô estaDelecim_ento e apl!cação ad~quada de 
uma_.s~dia po\ítlca·de pessoal, que leve eni consi~ " 
deração e respeito ·os dir'eitos e interesses. dos 
trabalhadores·. · 
" Q) Com-viStaS a cbrtSeguir -tal política; e a fim 
de solucionar as questões so~ais_ que afetam Os 
tr8balha"dores ria empresa~ a difetoria deveria co_o
perar c:om os· representantes dos trabalhadores 
áhtes de tomar uma decisão. 
-~- 8. .Na roediç:l.a __ do p·ossível, as re<::\amações dé
venam set r~solvic:fas dentro da própria empresa, 
de acordo e.orn proCedimentOs eficazes adaj:)tà
doS às coOdiç:ões, do país,~~9- ramo de atividade 
econôni.lca e dã empresamtereSsada, e que deve-, 
ri:am dar às partes uma garantia _completa de"obje-
tMdade. . --•. · 

9. Nenhuma das_ disposições da pres·eii.te R~ 
oomendaçãO deveria ter corno resultado ãlimita-
çã:O --do dh-eito do trabalhador de ·apelar direta
mente, com relação ao exame- de wna reclama
ção, seja pei8nte- a autoridade cOmpetente em 
matéria de_trabalho, seja perante um tribunal do 
trab_alho ou perante qualquer outra autoridade ju
dicial, quando a legislação riadonal reconh~e._e_ 
aq @ésmo tal direito~_ · --- ~ 

··JR. ~tedimentos Dentro da-Empresa 

10. 1) Viá de r_egra, dever-se-ia intentcu-,_~_m 
primeiro lugar, ·que· as reclamações .fossem resol
vidas diretamente entre o trabalhador interessado, 
àsslstido ou não, e seu'chefe imediato. 
!? 2) Q"uati.do ta1 intento de -Solução fracassa·r, ·óu 

(j_t.iando a nàtureza ·da redamaçân nao for apro
priada para: a discussão direta. e~tl;e o tJ:ªbai~~<:for 
interessado ·e seu chefe imediato, o trabalhador 
deveria te:r o direito de que seu caso foSSé. exaiD.i~ 
nado em um ou vários riiveis superiores, levando 
em corlta a natureza da reclamação e a estrutura 
e Trriportânc:ia da empresa. . 
· 11. O.s p-rõCedimenios de exame d~ reclama

ções deveriam ser formulados_ e -~plicados de_. tal 
lflianeira qUe em cada uma daS fases previstas 
p·elo procedimentO exista- a possibilidade efetiva 
de conseguir uma solução _do -çaso livremente 
ace® pelo trabalhador e o empregador. -
- 12. Os t:tro·CedimentOs de exame de redarria-_ 

ções_ deveriam ser tão simples e rápidos quanto 
possivel, podendo. ser f~dos, em caso nec:es
sárlO~ prazOs ãptc>priados para esse fim. Na aplica
ção -ele tais procedimentos, as formalidades de'{e
riam ser reduzidas ao mínimo. 

13. i) O trabalhador intetess:ado çl.ev~ ter 
O- direito de participar diretamente no procedi
meiit.O_ .!i e_ ~nle de reclamações e de ser assis
tidO- ou representado durante o exame de_ sua 
reclamação por um representante .de I.Jil1a org(31)i
zaç?o· de trt;lbalhaQ.ores, por um representante dos 
trabalhadores da empresa ou por qualqUer Outra 
pessoa por ele eleita, em c:onformidade com _a 
legislação ou a prática nacionais. 
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2) o empregador d~_cria ter _o direito de ser 
assistido oU representâ.do por uma organização 
de empregadoreS. -- ~ - - -

3) T ada pessOa empregada na mesma empre
sa que aSSístir · ôLi repreSentar a um trabalhador 
durante o_~me de ~ua redama~ão deveria des-_ 
fruta r, sempre que respeitar o procedimento do 
exame de red~mações, da mesma proteção pre
vista no parágrafo 2, a), desta Recomendação. 

14. O trabalhador interessado ou seu repre
sentante, _se es:te último estiver ernpregãdo --na 
mesma empresa, deveria ter .a pOssibilidade. de 
dispor dO ieirlP:o neCeSsário para párti:cipar do 
ptocedime_nto de exame da redamação e não 
deveria sofrer nenhuma perda de sua remune
ração por causa de sua aUsência do trabalho, 
deVida a__tç!J participação, levando em conta as 
modcilidadeS, indusive _as garantias contra abu
sos, que poderiam ser determinadas pela legisla
ção, os convên,ios coletivos j)U outr9s métoq.o~ 
apropriados. -

- 15. Se as partes considerarem necess_árío, po-
der-sH lavrar uma ata das deliberações e colo-
cá-la à disposição dessas partes. -

_ i~q; : _1) _ pjsposições aprop~adas deveriam ser 
adotadas_ para asSegurar que os procedimentos. 
de exame de reclamações, assim como ~s .~ada:_ 
!idades de seu fl.mci_onamento e as c:cmdições de 
suã utilização, sejam levadOs aO COr,I_Fi~c_i!Jlento 
dos trabalhadores. 

2) Dever-se-ia ma_nter inform<:ldQ _todo traba
lhador que tiver submetido urna_reçl@rnação so
bre o cUrSO do ·procedimento e as medidas toma~ 
d~ ~oi;n ~~}ação _a tal reclamação. 

IV. -SOlução dois Reclamações não Re&Olvl
das 

17. Quando todos os esforços_para resolver 
a reclamação dentro da empresa tiverem fracas
sado, deveria existir a possibilidade, levando em 
~O!Jla: a l)~tur~a dessa_redamação_, çle _que a mes-
ma, ~eJa resolvida defiriitivamente _atrav_és de um 
ou .. d.e vários dos seguintes procediffientos: 
. .a)_ proçedim~ntos previstos por coi--ttratO cole
tive, tais como o exame conjunto_ Qq_ caso pelas 
qrg~~ç~s-dei empregadores e a e trabalhado
res interessadas, ou <!I aróitragem vOluntária pela 
pessoa ou pessoas indicadas com o consenti
mento do empregador e do trabalhador interes~ 
sadqs qu das suas_organizações respectivas; 
___ b) conciliação ou arbitragem pe!a·s autoi:ida~ 
des públicas competentes;_ --- _ 

c) recursos perante um tribunal do trabalho 
ou perante outra autoridade judiCial;-· 

d) qualquer outro procedimerito -apropriado, 
levando em conta as condições nadonciis; 

18. IJ Otrabafhadoràeveria dispor do tempo 
ne_CessáriQ para participar dos prOcedimentos 
menciohados no parágrafo 17 desta Recomen-
daçãO, · -

2) o fato d~ -o tfabalh~dor recorrer· a_ qual(Juer 
wn dos pJ"OC"edimentos previstos no párágrafo 17 
desta Recomendação não deveria implicaF para 
ele nwn;3 perda d~ sua remuneração se for prova~ 
do; no curso desses procedimehto_s, que sua re
clamaçilo era justifiCàda. T odes os_ esforços deve
riam ser feitos, sempre que passivei, no sentido 
de que tais proc:edimentos funcloriassem fora das 
horas de trabalho dos trabalhadores interessados. 
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Recomendação 136 

RECOMENDAÇÃO SOBRE OS .PROO.RAMAS. 
ESPECJAJS 

DE EMPREGO E DE fOBMAÇÃO PARA OS 
JOVENS COM VISTAS AO.DESENVOLVIMey\}0, 

A Conferência Geral da Organização Interna
cional do Trabalho:· 

Convõ<:ada em: Genebra peJO Conselho de Ad· 
ministração do Esc;ritório Internacional do Traba
lho, e reunida nessa cidade em 3 de junho de . 
1970 na sua qüinqUagésima quarta reunião; 

Lembrando as disposições dos convênios e re
comendações internacionais do trabalho existen
tes sobre formação e emprego de jovens. em 
especial a Recomendação- sobre o desemprego 
(menores), 1935; a Recomendação sobre a for
mação profissional, 1962, e o -ConVênio e a Re_co
mendação sobre a política do emprego, 1964; 

Considerando que os programas especiais de 
emprego para os jovens e os programas de fonna
ção destinados a capacitar os jovens a se adapta
rem ao ritmo de uma sociedade em_ mutação 
e a participarem ativamente no des.en~\dmento 
do seu país constituem um~ m~dld~ para resolver 
os problemas de emprego e de desemprego por 
jovens que complementam aquelas dos instru~ 
mentes existentes; _ 

Observando que _os problemas qUe se deseja 
resolver desta forma somente foram colocados 
em evidência em grande escala nos últim~~n_os; 

Considerando que é importante adotar um ins~ 
trumento que fvce os objetivos, métod9_s e salva~ 
guardas daqueles programas especiais, de tal for~ 
ma que sejam inteiramente compativeis_com ou~ 
tras normas_intemacionais do trai;lalho; ~nte.flore.s~ 
que possam ser relacionadas com as condições 
de serviço enquadradas nesses programas, parti~ 
cularmente com as normas do Convênio sobre 
o trabalho forçado, 1930, e com aquelas do Con~ 
vênio sobre a abolição do trab~lho forçado, 1957; 

Após ter decidido a.dotar diversa~ proposições 
relativas aos programas especiais de emprego e 
de formação para os jovens, com vistas ao desen
volvimento, questão esta que constitui o sexto 
item da agenda da reunião, e 

Após ter decidido que essas proposições assu
mam a forma de uma recomendação, 

Adota, na data de vinte e. tr~s de junho de mil 
novecentos e setenta, a presente Recomendação, 
que poderá ser citada como a Recomendação 
sobre os programas especiais para jovens, 1970: 

1- Natureza dos Programas Espedals 

1. 1 ) A presente Recomendação aplica~se 
aos programas especiais que têm como objetivo 
pennitir que os jovens participam de atividades 
destinadas ao desenvolvimento econl)mico e so
cial do seu p::!!ís e adquirem a educãção, · quaÍifi~ 
cações e experiência necessárias para facilitar sua 
tividade económica estável e promovam sua inte-
gração na sociedade. 

2) Doravante, esses programas serão denomi~ 
nados simplesmente "programas especiais .... 

2r- Para os_efeitos da pres_ente Recomendação, 
podem ser considerados programas especiais: 

a) os programas que responderem~ necessi~ 
dades de emprego e formação de jovens que 
ainda não tiverem sido re:soJvidÇts_ pelos progra
mas nacio~ais existentes de educação ou de {or-

mação profissional ou pelas oportunidades nor• 
mais no mercado de empregos; 
... b) os programas que permitem aos jovens, 
particularmente aos jovens desempregados, que 
possuam instrução ou qualificações técnicas que 
a comunidade precisa para seu desenvolvimento 
nas áreas econômica e soei&, do ensino ou da 

_ saú.de, utjl~~m Suas qualificações no serviço 
da comunidade. 

11- Prlncfplos Gerais 

3. -1 r Ü:!i programas especiais deveriam ser 
realizados dentrO do marco_ dos planos nacionais 
de desenvolvimento, onde estes existirem, e deve
riam, partiéúlarmente, rormar parte integrante tan~ 
to dos planOs e programas de recursos humanos 
orientados para a consecução do emprego pleno 
e produtivo quanto dos programas regulares de 
educação e de formação de jovens. 

2) Os programas especiais deveriam ter um 
caráter temporal para enfrentar as necessidades 
económicas e sociais atuais prementes. Não de
veriam ser uma repetição de outras medidas de 
politica econômlca ou de desenvolvimento dc;>s 
programas· regulares de educação e formação 
profiSSional, nem prejudicá·las. nem deveriam ser 
considerados, tampouco, como substitutos de 
tais medidas e programas. 3'- Os pfogramas especias não deveriam fun~ 
danar de forma a diminuir as normas de trabalho 
existentes, e os Serviços dos partic~ntes não de~ 
veriam ser utilizados em proveito de pessoas ou 
empresas privadas. · 

4) Nos cas_os ap~riados, os programas espe
çiais deveriam propórclonar aos participantes um 
nível rrúnimo, pelo menos, de educação geral. 

4. Entre os elementos essenciais que todo 
programa especial deveria incluir, teriam que 
constar á proteçáo da dignidade hwnana e o de
senvolvimento da personalidade e do senso de. 
responsabilidade individual e social. 

5. Os programas especiais deveriam excluir 
toda rorma de discriminação por motivos de raça, 
cor, sexo, reliQiãO, opinião política, ascendência 
nacional .o~ _origem soc\81; tais programas deve
l'iarT! ser utilizados pe~ra a pÍ'omoção da igualdade 
de oportunidades e de tratamento. 

6. Os prOpósitOs e· objetiyos de cada progra
ma especial e as categorias de participantes deve-
riam s_e:r clar~rp~nte Çefinldos pela autoridade 
competente e eStar sujeitos a revisão periódica, 
~ 1~ da experiência obtida. 

7. 1 ) A participação nos programas especiais 
deveria ser voluntária; s6 serão autorizadas exce
ções por via legislativa e se as mesmas estiverem 
em total acordo com as diposições dos convênios 
internacionais do trabalho existentes sobre o tra
balho forçado e a política do emprego. 

2) Os programaS especiais a respeito dos quais 
poderio ser permitidas tais exceções poderiam 
incluir: 

a.)programas de-educação e de formação que 
impliquem o recrutamento obrigatório de jovens 
desempregados durante lU1l período determina• 
do ap6s a idade em que terminar a educe~ção 
obrigatória; 

b) programas para jovons que tiverem aceito 
participar dos mesmos durante um período deter
minado como condição prévia para adquirirem 
instrução ou qwilificações ~iCeiS de especial 
valor para o desenvolvimento da comunidade. 
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3) Quando tais exceções forem autorizadas, 
dever-se-ia dar a maior liberdade possível aos par~ 
tlcipantes para elegerem entre as diversas formas 
de atividades existentes e entre as diversas regiões 
do país, e, ao se detenninar seu destino, dever~ 
se-ia levar em conta as suas qualificações e apti~ 
dões. 

a As condições de serviço dos participantes 
dos programas especiais deveriam ser claramente 
definidas pela autoridade competente, estarem de 
~çordo_cçm as disposições legais que regulamen~ 
taro a idade mínima de admissão no emprego 
e_estar em harmonia com outras disposições apli~ 
cáveis aos jovens que recebem uma formação 
regular ou têm empregos normais. 

9. Os participantes deveriam poder continuar 
a se:r membros das organizações juvenis ou dos 
sindicatos de sua escolha, e participar de suaS 
ativldades. 

10. Deveriam existir procedimentos formais 
que pennitissem aos participantes recorrer contra 
as decisões relativas a seu recrutamento, a sua 
admissão ou a suas condições de serviço, e proce~ 
dimentos mais simples para examinar as reclama
ções de menor importância. 

III- Programas que respondam às neces
sidades 

de emprego e fonnação dos jovens ainda não 
resolvidas 

pelos programas nacionais existentes de 
Educação 

ou de fonnação profissional ou pelas 
oportunidade nonnals no mercado do em~ 

prego 
A. Finalidades 

1 I. De acordo com o que for conveniente 
para as necessidades e circunstâncias nacionais, 
os programas especiais aos quais se aplica esta 
parte da Recomendação deveriam atender a uma 
ou mais das seguintes finalidades concretas: 

a)proporclonar aos jovens com deficiências 
educacionais, ou de outra índole, a educação, 
conhecimentos e hábitos de trabalho necessários 
a urna atividade económica, útil e remuneradora 
e para poderem integrar~se na sociedade; 

b)comprometer os jovens no desenvolvimento 
soc.:ial e econômico nacional, inclusive o desenvol~ 
vimento agriCola e rural; 

e)proporcionar uma ocuPação útil relacionada 
com o desenvolvimento econômico e social aos 
jovens que, caso contrário, não teriam emprego. 

B- Participação 

12. _ Ao se seledonar os jov~ns para partic::i~ 
parem dos programas especiaís, dever~se~ia levar 
em conta: 

a)a idade, assim como a educ.:ação, formação 
e experiincia prática que eles tiveram com relação 
a, segundo a natureza do programa, o objetivo 
de aumentar as oportunidades ao alcance dos 
jovens menos favorecidos, à sua capacidade para 
se beneficiarem do programa e a sua capacidade 
de contribuir para: o mesmo; 

b)a aptidão mental e fisica para as tarefas que 
o ípteressado deverá realizar enquanto participar 
do programa especial e posteriormente; 

c:)o grau que a experiência que poderá ser ad~ 
qui rida no programa iria aumentar as· oportuni~ 
dades que se apresentarem aos jovens interes-
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sados e sua possível utilidade para o desenvol~ 
vimento económico e soCial. 

13. Para a particip_ãção nos diversos tipos de 
programas especiais, a autoridaCie Competente 
deveria estabelecer os limites de idade_ apropria~ 
dos para a formação que- é ofereCidá -e Para o 
trabalho que será realizado. Tais limites de idade 
deveriam levar em consideração as normas inter
nacionais do traba1ho referentes à idade mínima 
para admissão no emprego. 

14. Os programas especiais deveriam permi
tir que o maior número possível de jovens passas
sem a realizar uma atividade econôrnica ou a in
gressar em programas regulares <:fe educação ou 
de formação profissíonal, devendo limitar-se, por
tanto, o período de participação. 

15. Em todos os PrOgramas especiais, medi
das apropriadas deveriam ser tomadas para asse
gurar que, antes da sua admissão, cada parUd
pante compreenda perfeitamente todas as condi
ções de seiViços, inclusive as regras de compor
tamento que possam existir, o plano de traba1ho 
do programa, a formação requerida e os direitos 
concedidos durante o período de seiViço e o tér-
mino do mesmo. -

C. Conteúdo dos programas especiais 

16. O conteúdo_ dos programas_espe:ciais de
veria ser adaptado e variado, inclusive dentro de 
um mesmo programa, de acordo com a ida,de, 
o sexo, o nível de _educação e de formação e 
a aptidão dos participantes. _ 

17. Todos os programas especiais deveriam 
incluir um breve período inicial para: 

a)instruir todos os particiPantes acerca de 
questões de importânda, tais como, especialmen
te, as regras gerais de segurança e higiene e as 
normas detalhadas que regulam as atividades do 
programà; 

b )acostumar os participantes às condições de 
vida e de trabalho do programa e estimular seu 
interesse; 

c)chegar a conhecer as aptidões dos partici
pantes a fun de destiná-los ao tipo de atividade 
que melhor corresponder a tais aptidões. 

18. Os participantés dOs programas espeêiais 
deveriam receb_er um complemento do ensino, 
incluindo formação cívica, econôrilica e social re
lacionada com suas necessidades e com as ne
cessidades e aspirações do país, e deceriam ser 
informados acerca do papel e funções das organi
zações livremente constituídas para representa
rem os interesses dos trabalhadores e dos empre
gadores. 

19. Os programas -especiais destinados, total 
ou parcialmente, a proporcionarem aos jovens 
que têm limitadas oportunidades as qualificações 
necessárias para uma atividade económica útil 
deveriam: 

a)concentrar-s_e na preparação dos participan
tes para as ocupações em que prOvaVelmente 
encontrariam oportunidades de emprego útil, 
dando ao mesmo tempo, conteudo, a maior aten
'ção possível a suas preferências profisSionais; 

b)dar aos participantes uma boa formação prá
tica de base e os conhecimentos teóricos corres
pondentes; 

· c)levar em conta o papel potencial dos partici· 
pantes para exercer urna influência estimulante 
sobre outras pessoas. e proporcionar-lhes as qua-
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lificaçóes necessárias para ,desempenharem esse 
papel; 

d)facilitar e, na medid~ do possíyel, assegurar: 
i) a transferência para programas regUlares de 

educação ou de formação profiSSional" ou Pãra 
Outro-s-prOgramas especiais, com vistas .:! ·uma 
educação ou formação complementares, partiCu
larmente daqueles participantes que mostrarem 
habilidades especiais; 

ii) a transferência para uma atividade econó
mica normãl, espedalffieflte através de medidas 

- destinadas a assegurar a aceitação, nessa ativida
. de, das qualificações adquiridas pelos participan-
tes. -

~ 20. ·· -·os-prOgrãiTÍas esp"ê'2fatS -deStiriadOs: Íotal 
oüpatclalmente, a integrar os jovens nos projetas 
de desenvolvimentos económico e social deve
riam: 

a)incluir instrução qye proporcione, pelo me
nos, a formação completa requerida pelo trabalho 
que _irá ser realizado, e formação -sobre medidas 
pertinentes de higiene e segurança; 

b }tentar fomentar os bons hábitos de trabalho; 
c)eJnpregai' os partiCipantes, sempre que possí· 

vel, em atMdades para as quáis demonstrarem 
-ãptidãO epOssuam·algumas qualificações. 

21. Entre os critérlos par'a se!ecionar os próje
tos de trabalho para os programas especiais, aos 
quais :Se refere_ o parágrafo anterior, deveriam ser 
iriâuídos os seguintes: 

a)possível contribuição à expansão da atividade 
económica do país ou da r_egiã_o e:, particular
rn_ente, .él_ ampliação das possibilidades futuras pa· 
.ra os participantes; 

b )utilidade para a formaÇã(), espicialmenie 
quantO a ocupações nas quais os participantes 
teriam probabilidades de encontrar oportunida· 
des de. emprego útil: 

- - -c)utilidade _como investimento para o -desenvol
vimento económico e sOcial e viabüidade ccoriô· 
mica, inclusiVe--a proporção entre -CUstos e resul· 
lados; 

---- ~)J:!~cessidade de me_ios especiais de ação que 
suponham, especialmente, _q~e __ o trabalho dos 
participantes não cOncorrerá de maneira desleal 

--ce.im-aquele dos trabalhadOres em emprego-s nor
mais. 

-- D. Condições de serviço 

22~~-- As- CoiidiÇõe de -seMÇOS deveriam ser 
conformadas com o mfnimo das normas seguin
tes: 

a)a duração do seiViço- nãti deveria exceder, 
nOrmalmente, a dois anos: 

-----b}certos m()tivos, tais como razões médicas, 
ou dificul(j~de_s~de caráter familiar ou pessoa!; de
veriam ser admitidos como_justlficativa para con
ceder licença ao participante _antes do término 
do período normal de serviço; 

c) o número de horas diárias e semanais que 
sejam dedicadas ao trabalho e à formação deveria 
ser limitado de maneira que os participantes tives
sem tempo suficiente para a educação e o des
canso, assim como para ativídades de lazer; 

d) além de alojamento, roupa e alimentação 
adequados, proporcionados segundo a índole do 
programa especial, os participantes deveriam re· 
ceber um remuneração em dinheiro, oferecen
d9-lhes oportunidades e incentivos para acumu
larem alguma poupança; 

e) quando, num programa especial, a duração 
do serviço foi' de um ano ou mais, deveriam ser 

o C'OITç;e'didas aos P.:lrtiéipantes férias anuais, in
cluindo, quando poSsível, a viagem gratuita de 
ida e volta a séuS lares; _ 

f)ria medidcl_ -do--posSíVel, ()S participantes deve
riam estãr protegiâOs Pelãs disposições da previ
dência social aplicáveis aos trabalhadores em em
pregos nOrmais; em todos os casos, dever-se#ia 
estabelecer disposições para assegurar a assis
tência médica gfatuita ·aos participanteS, e uma 
indenização no caso de incapacidade ou morte 
devidas a acidentes ou doenças ocorridos durante 
sua .~~~cipa~ão_ n,o .l?.rogtama especial. 

E. $eleção e fonnação do pessoa) 

23. T àdoS os programas espeCiais deveriam 
incluir mediélas que garantam o controle adequa
do dos participa·ntes por parte do pessoal capaci
tado que puder contar com orientação técnica 
e pedagógica. 

24._ 1) Pa~:a selecionar_o pessoal, importância es
pecial deveria- sêr dada não só ao fato de suas 
qualificações e experiência serem satisfatórias 
com n~lilção ao trab?Jho que t~rá de_ fE!alí~r, _n::tas 
também à -sua capacidade para compreender os 
jovens, a sua capacidade de liderança e à- sua 
facilidade de adaptação. Alguns membros do pes
soal, pelo menos, deveriam possuir a experiência
de_ um emprego normal fora dos programas espe
ciais. 

2) Deveriam ser exploradas todas as possíveis 
fontes de contratação de pesoal, indt.iindó-a posSi
bilidade de se estimular os participantes num pro
grama espectai no qual tenham demonstrado do
tes de_ liderança para eles próprioS: se capacitarem 
para fazer parte do pessoal do pr'ogiama. 

25.~ Além do ensino profissional especializado 
que for necessário, a formação do pessoal técnico 
e 9e controle deveria-incluir, pelo menos: 

a) uma formação em técnicas_ da instrução, 
com espedal atenção àquelas utilizadas na forma
ção de jovens; 

b) uma formação básica em relações huma
nas, com_ especial referência àsJ1l-qtiyc;tções e ati
tudes no trabalho; 

c) uma formação em organizaç:áo do trabalho, 
incluindo a atribuição de tarefas segundo as capa
Cidades e nívejs de formação dos participantes. 

26. Além do ensino profissional especializado 
que for nece$ário, a formação do pessoal de 
administração_ deveria incluir, pelo menos: --

a) instrução que permita açs jnteressados 
compreender os objetivos do programa especial 
e conhecer ~ !eglsl~são trabalhista e de proteção 
de menores que seja aplicável, assim como os 
regulamentos precisos que regem à programa; 

b) instrução suficiente nos aspectos té_cnkos 
-do trabalho previsto pelo programa; 

c) a instrução em relações humanas que for 
necessária para facilitar bOas relações com b pes
soal técnicO e de controle,_assim_como com os 
participantes. _ - -- -

F. AssJstência aos participantes 
para seu futuro profissional 

27. Durante o serviço do programa especial, 
.o_s participantes deveriam receber informação e 
orientação que os auxiliasse a decidir acerca do 
seu fututo profissional. 
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28. Os participantc!_s_ que mostrarem habilida
des, especiais deveriam ser ajudados, por todos 
os meios adequados, no sentido de continuarem 
sua educação e treinamento, fora do programa 
especial, ao teminarem seu serviço. 

29. Esforços especiaiS e imediatos deveriam 
ser reali~dos par integrar rapidamente os partici
pantes numa atividade lucrativa_ ao término de 
seu serviço; tais esforços deveriam complementar 
as atividades regulares dos serviços do emprego 
e demais organismos competentes. 

30. A concessão de licença aos participantes 
dos programas especiais deveria manter a maior 
relação possível - tanto no que diz respeito ao, 
tempo em que se faça quanto ao número que 
será_afetado- com a capacidade do setor econô
mico para absorver àqueles que ingressarem nu
ma atividade remunerada, ficando entendido que 
nos programas _excepcionais que contenham um 
elemento de_ obrigatoriedade, dever-se-ia assegu
rar o direito individual dos participantes de aban
donarem o programa, uma vez cumprido o perio· 
do de serviço originalmente fiXado. 

31. A assistência aos ex-participantes que esti
verem instalados por conta própria ou como 
membros de um grupo, a qual deveria ser presta
da, sempre que possível, através das instituições 
existentes, poderia incluir: 

a) medidas para facilitar o acesso às institui
ções de crédito, comercialização e poupança; 

b) a manutenção de relações com o objetivo 
de encorajar os ex-participantes e lhes fornecer 
a assessoria técnica, em matéria de gestão~ que 
for necessária; 

c) em se. tratando de cooperativas, a ajuda ad
ministrativa e financeira estabelecida pela Reco
mendação sobre as cooperativas (países em vias 
de desenvolvimento), 1966. 

32. · fia medida em que os recursos o -permi
tirem, os participantes, ao ternlinarerri- Satisfato
riamente seu serviço, deveriam receber um paga
mento em dinheiro ou em mercadoria (por exem
plo, um jogo de ferramentas) destinado a facilitar 
seu estabelecimento numa atividade económica 
normal. 

IV. Programas que permitem aos jovens 
possuidores de instrução ou qualificações 

técnicas, 
necessárias para o desenvovlmento da co

munidade, 
a utilização de suas qualificações a serviço 

da comunidade 

33. Os programas especiais aOs quais se aplica 
esta parte da Recomendação deveriam estimular 
o interesse dos jovens no desenvoh, imento social 
e económico nacional, e desenvolver nos mes
mos am "senso de responsabilidade para com a 
comunidade. 

34. Os participantes deveriam ser empregados 
em atividades para as quais estiverem especial
mente qualificados, ou em ativedades em estreita 
relação com as primeiras. 

35. Quando for necessário, as qualificações dos 
participantes deveriam ser complementadas com 
uma formação nas técnicas e métodos exigidos 
pelas tarefas que deverão realizar. 

36. Medidas deveriam ser previstas para qUe 
os participantes Contem, efetivamente, com orien
tação e assessoramento qualificados sobre os 
problemas que possam surgir nas suas tarefas. 

37. As condições de serviço deveriam estar 
conformadas, como míniino, com as seguu1tes 
normas: 

a) a duração do serviço não deveria exceder, 
normalmente, a dois anos; 

b) certos motivos. tais comO. razõés médiCas, 
ou dificuldades de caráter familiar ou pE:ssoaCde
veriam ser admitidos como juStificativa para con
ceder licença....ao participante antes ·do término 
do periodo normal de serviço; 

c) ós hotários d~e.trabalh9 ~formação dexe
riam levar em conta as necessidac:les de descanso 
e lazer dos participantes; 

d) além de alojamento adequado e .alimen
tação, de acordo com o que for conveniente para 
a índole do programa especial, os participantes 
deveriam receber uma remuneração apropriada 
em dinheirç>; · ··· . ""' 

e) quando num programa especial, a duração 
do serviço for de um ano ou mais, deveriam ser 
concedtdas aos partidpantes férias ariuais, ii1-
cluindo, quando possível, a ragem g~a~ita de ida 
e volta a seus lares; -
· f) os participantes deveriaÍli estar ·protegidos 

por todas as disposições .. de previdência social 
apropriadas aplicáveis aos trabalhadores em em· 
prego-s ·n-otrtlais; em todos os casos, dever-s~1a 
estabelecer disposições para assegurar aos parti
cipantes assistência médica gratuita e uma indefl? 
çllo no caso de incapaddade ou morte devida 
a acidente ou doenças ocorridos durante sua par
ticipação no programa especial. 

38. Medidas deveriam ser adotadas para faci
litar a integração dos participantes, depois do seu 
servi:ço, em empregos normais dentro de suas 
profissões ou ocupações. 

V- Disposições Administrativas 

39 .. Adireção e coordenação; a nível nacional, 
dos programas especiais deveria ser ·ãssegurada 
por um ou város organismos estabelecidos pela 
autoridade competente. 

40. Tais organismos deveriam incluir, quando 
·possível, além de membros do governo, represen
tantes das organizações de trabalhadores, de em
pregadores e de jovens, a fim de assegurar sua 
participação ativa no planejamento, realização, 
coordenação, inspeção e avaliação· dos progra
mas especiais. 

41. Na execuçffo de suas tarefas, os organis
mos deveriam consultar, quando necessário, os 
organismos voluntários e as autoridades compe
tentes em s.etores de interesse, tais como trabalho, 
educação, assuntos econômicos, agricultura, in
dústria e assuntos sociais. 

42. Esses organismos deveriam manter um 
cantata contínuo com as autorldades responsá
veis pelos programas regulares de_ educação e 
formação profissíonal, a fini. de ·asSegurar a coor
denação- de suas atividades, com vistas à termi
nação gradual dos programas especiais o mais 
breve poSsível. 

43. dever-se-ia procurar obter a participação 
ativa das autoridade locais na seleção e execução 
dos projetas que se devam realizar em virtude 
q~ um programa especial. 

44. Quando programas espectais forem esta
belecidos, a autoridade compente deveria esfor
çar-se particularmente para proporcionar recur
sos financeiros e materiais, as.sim como o pessoal 
competente necessádó, afim de garantir sua reali-

zaç:ào completa. Nesse particular,. a aUtoridade 
Coffipetente d.êveilâ esti.Jdacespeé:ialmente a for
ma como os programas poderiam criar suas p"ró
'prias. fontes de renda. Não deveria ser. solicitada 
~coittnbuição fíniúl.Ceira alguma dos participantes 
-ou de suas ra:m.í!i.aS:. . . 

. 45. : Õ.e~~ri~;,; .~e;_· -~~b~le~idas a i~;p·~ção 
sistemáti.ca .e a irltervenção de contas d9~ progra
mas especiais. · 

46. A organização ·em nível" IOC:ãl deVeriã-ser 
de tal índole que ensinasse e _encorajasSe oS parti
cipantes a tomarem parte, gradualmente, na ad· 
ministração ·do seu programa. 

Vi. coope~çãõ intemaclona1 

~ 4 7. Com re.la,ç~o aos programas especiais 
no:Ç quais oS jovens de um país participem de 
atividades que cohtriQuarn para o desenvolvimen
to de um outro país, as autorida.des competentes 
e os organismoS· interessados deveriam aplicar 
com a maior amplitude possível as disposições 
pertinentes da presente Reçome.nda~ã~ .à: ques
tões que estiverem dentro de sua JU!J.~dlçao, e 
deveriam cooperar. entre si para assegurarem a 
aplicação de tais disposições aos assuntos .que 
eXJ)am ação conjunta e para resolver qualquer 
dificuldade que surgir em tal é!_pli~aç~<:?· 

Recomendação 137 

RECOMENDAÇÃO SOBRE A FORMAÇÃO 
PROFISSIONAL DA GENTE DO MAR 

A Conferência geral da. Organização liltema
donal do Trabalho.: . 

Con_v:oca.dg em Geriebra "pelo Conselho de Ad
ministração .do Escritório Internacion-al do Traba
lho, e reunida nessa ddade em 14:. de outubro 
de 1970 na sua quiriquagésirila quin(a reUnião; 

Tenho decidido adotar diversas proposiçóes re
ferentes à formação profissional da gente do mar, 
questão que constitui o sexto inter:n .da _ggenda 
da reunião, e 
... Tendo decidido que Atais proposiçõe·s assu

mam a forma de uma recomendação, 
Adota, na data de vinte e oito d~ outubro 4~ 

mil novecentos e setenta, a presente Recomen· 
dação, qua poderá ser citada como a Recomen-. 
dação sobre .a forrnaç~o profisstonal (gente do 
mar), 1970' 

I. Área de aplicação 

1.1) A. presente Rec;OmeÕdação aplica-se a toda 
formação -destinada a preparar candidatos para 
o serviço a bordo de navios dediçados à navega
ção marítima, de propriedade póblica ou_ privada, 

· destin~dos, com fins comerciais, ao transporte 
de mercadorias ou de passageiros, ou dedicados 
ao _ensino_ ou à pesquisa científica. A "legiSlação 
nacional, os laudos arbitrais, ou os contratoS cole
tivos, segundo corresponder às condições de ca
da país, determinarão quais os casos em que será 
considerado que um navio está dedicado à nave
.gação mar"ítima. 

2) A presente ReCciril.endação aplica-se à for
mação do pessoal que se_ prepara para exercer 
as funções do serviço de convés, de máquinaS, 
de rádio ou de refeiçoes, ou de várias dessas fun
çõ_es~_EI_ª não se aplica aos pescadores. 
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11. Objetivos da Fonnação 

2. Os objetivos básicos d<1 política referente à 
formação profissional da gente do mar deveriam 
ser; 

a) manter e melhorar a eficácia da indústria 
marítima e a capacidade prof!Ssional atual e po
tencial da_ gente do mar, levando em devida con~a 
suas necessidades educativas e_os interesses eco_
nômfcos e sociais do país; 

b) manter e melhorar as norm<;~.s sobre a pre
venção de acidentes a bordo dos naviQS mercan~ 
tes, no mar ou no porto, a fim de reduz!r_os riscos 
de acidentes; 

c) encorajar um número suficiente de pessoas 
idôneas a seguirem carreira na marinha mer<:ante; 

d) assegurar que seja dac(a__formação adequa
da de iniciação-a tódos aqueles que ingressarem 
na marinha mercante, na medida do possível em 
terra firme, ali a bordo de_ Uni navio; 

e)oferecer os meios de formaçãO e de readap
tação que corre_spondam às necessidades atuais 
e futuras da indústria marítiiné! em matéria de 
gente do mar; de todos os graus e categorias; 

f) oferecer os meios de_formação necessários 
para que possam ser introduzidas inovações téc
nicas na exploração, navegação e segurança nos 
návios; 
· g) oferecer uma formação que permita a todos 

os marinheiros idôneos o aperfeiçOamento ou a 
promoção até_as_mais elevadas funç:ôes a bordo, 
e ajudá-los, assim, a desenvolverem sua compe
tência, sua produtividade potencial e a satisfação 
derivada de seu trabalho; .. 

h) oferecer formação prática adequada para 
os diversos graus e categorias da gente do mar; 

i) ass_egurar, na medida do passivei, a coloca
ção da gente do mar que tiver concluído um curso 
de formação. 

m. Planc$1mento e adminisb"ação nacionais 

A. Organização e coordenação 

3. Nos países onde houver ou existam planos 
de se criar uma indústria marítima, as autoridades 
competentes, ao planejar a Política nacional cte 
ensino e formação, deveriam cuidar de que seja 
dado um lugar adequado, no 6istema geral de 
meios de formação, à capacitação da gente do 
mar, com o pr6posito de atingir os objetivos indi
cados no parágrafo "2 da presente Recomenda-
ção. ____ __ _ _ __ 

4. Quando as circunstâncJas_ <;lQ país Qào per
mitirem organizar metas de formação para a gen
te do mar de. todos_ os graus e categorias que 
forem necessários, deveri_a_se_r estl,l.dada a possibi
lidade de colaborar com p_utros_ países e com or
ganizações internacionais para estabelecer regi
mes comuns de formação para o trabalho m.:ui
timo, destinados à gente do mar que_ não puder 
recorrer aos programas nacionais. 

5.1) Os programas de formaçã,o de todas as 
instituições públicas e privadas d~dicados à for
mação da gente do mar deveriam ser <::carde
nados e desenvolvidos_ em_ ca_Qa país_ 9-e acordo 
com non-n_ªs prescritas em _nível nacional. _ 

2) Tais -programas deveriarn_S!!r_ estabelecidos 
em <::elaboração com os serviços oficiajs, as insti
tuições docentes e demais organis~os que co
nheçam plenamente o problema de formação 
profissional da gente do ma ri deveriam ser conceR 
bidos de maneira· a corresponder às exigências 

de exploração da indústria marítima, deter_mi~
das em consulta ço_rn as organizações de arma-
dores e de gente do ~~r."---·-- ---· · 
___ 6._0s._organismos que estabeleçam tais pro-
gralnas deveriam, particularmente: _ 

a) manter estreitas relações entre as institui
ções de formação e todos os fnteressados, a fliTl 
de que a forma_ção seja ajustada às nec~i~des 
da indústfü:r; 

b) organizar visitas periódicas aos estabeleci
metitoS de formªção com os ,quais mantenham 
relação e s-e _m_anter perfeitamente a par dos pro-
gramas aplicados; . . _ . 

c) assegurai que seja difundida informação so
bre possibilidades- de" formação _el)\re todo_?_~ 
interessados; _ _ . -

d) Colaborar no estabelecimento e __ apllc3ção 
de programas prâticos de formação marítima; 

e partiCipar do estabele<:::imento das normªs 
gerais de _formação previstas no parágrafo 11; 

f) participai" do estabelecifl:lento das normas 
nadonafs-"de-c-éffificação que sejam _apropriadas 
para os diversos graus e categorias da gente do 
mar; 

g) incentivar a colaboração direta e_ntre as insti_
tuições_ de formação e os enc.acrega.dos das q~oes_
tõ~ d_e çontfataç:ão_e_ do enlJ?reg?· 

7. As autoridades e organismos competentes, 
em colaboração com as organizações de arma
dores e de gente do mar, deveriam zelar para 
que fossem colocadas à disposição de todos 
aqueles que prestam serviços de orientação pro
fissional e de assessoramento em matéria de em
PI-ego, assim como dos serviços públicos de em
prego e das instituições de formação proflssional 
e técnica, inform~ções colnpletas sobre os regi
mes públicos e privados de formação da gente 
do mar e_so_bre as condições c! e ingresso na incdús
tria marítima. 

8. As autoridades e organismos_ competentes 
deveriam procurar que: 

a) as instalaçôes dos estaleiros, oflcinas de me
cânica, fábricas de materiç_l_,_ instalações navais_, 
etc., fossem LJtiJizadas, sempre que for possível 
e apropriado, para o treinamento, tanto dos ofi
ciais como do pessoal subalterno; 

b) disposições fossem estabeJe<:idas para que, 
em igualdade de condições, seja possível dar pre
ferência para a colocação no emprego àqueles 
que tiverem recebido_ treinamento apropriado e 
devidamente reconhecido. 

9.1) Os programas de formação deveriam ser 
revisados _e_ atualizados regularm~nte .. de acordo 
com a evolução das necessidades da indústria. 
__ 2)_ Âo revisa.rern os_ programas de formação, 
dever-se-ia levar em conta o Documento. para 
orientação dos governos, estabelecido conjunta
mente pela Organização Internacional do Traba
lho e a Organização Cpns~ltiva Marítima lntergo
vemamental, em 19-68, e adotado por ambas, o 
qual trata de maneira técnica detalhada dos temas 
diretamente ligados à segurança da vida humana 
no mar, assim como qual.quer emenda ou acrés
cimo posterior a tal documento._ 

B. Financiamento 

. i'o:1) o·ospro~graffias de fortnação da gente do 
már deveriam ser organizados sistematicamente 
e seu finan.damentO deveria ter Uma base regula.r e -Slmcil;nte: ·levafldO em cOnta âs necé5Sidades 
. . 
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e transformações atuais e planejadas da indústria 
marítima. · · -· 

2} QuãOdC{ fóY àdequ_ado, o governo deveria 
·côhtribuir finari.céirarherite para Os programas· de 
formação administrados pelas autoridades locais 
ou organismos privados. Sua COJltribuição poderá 
consistir de subveii.ções, doação 9e terrenos, edifi
·oos ou material de demonstração, tais como bar
G)S, mptores, instrumentos de navegação e ou
tros aparelhos,_ fomec;imento grat!Jito de instru
tores e pagamento de bolsas ou dE;,Spesas de ~~~
trução aos alunos em regime de externato e_ de 
internato ou a bordo de navios-escola, 

3)" A falta de recursos econôrnicos ou de opor
tunidades de formg.Ç_ªo não deveria __ constituir a 

-Cài.!sa de que- a gente ~o _ma_r se visse impossi~ 
bilitada de alcançar-as mais altas funções a bcirclb. 
PortantO, a· gente- dO mar ·aevetia ter a possibi~ 
Jidade de ganhar ou receber sufici~tes recursos 
para ·poder receber uma formação apropriada. 

4) Sempre que for possível, a formação da 
gente do mar nos estabelecimentos públicos de
veria ser gratuita -para os alunos. 

5) Semj:jré que a ihfrod.ução de in.ovações téc
nicas tornarem-necessária uma readaptação pro
fissiona1, esta ·deveria ser oferecida 'gi'ãtuitamente 
à gente do mar intere"Ssada. Durante_ o curso de 
readaptação profissional, Qs í~?-teressados deve
riam receber subsídios adequã.dos. A gente-do 
mar enViada á tais cursos por uma companhía 
de navegação deveria receber saláríoS básiçqs 
completos. 

C. Nonnas de formação 

-- 11. As normas de for.mac;ão.deveriarri,ser e~
bele<:ídas_de acordo C9J:D o que for _!;!:~gido no 
país para obtenção dqs diversos certificaqqs de 
competência de marinheiro. Particularmente, de· 
veria ser es~beleç:ido: 

a) o caráter dos exames médicos _que- ~!'_ãg 
exigidos para ingressar nos programas ·de forma
ção e que' <::otnpreenderão- exames radiológicos 
do tórax, controle da existência de diabetes_ e ~xa
mes do ouvido e da viSta; as normas dess~s exa
mes, especialmente os do ouvido e da vist?t, pode
rão_ variar de acordo com o se~_ç9 a que os inte
ressados forem destinados, mas eril -~aso algum 
serão inferiores às normas médicas exigidas para 
ingressar no trabalho da indústria marftima; 

b) o nível de instrução geral exigido para ad
miSsão nos cursos ode fqrmação profissional que 
capacitem para os certificados de competência; 

c) as disciplinas que deverão constar nos cuni
culos tais como I}~vegação, práticas de marinha~ 
gem, 'radiotelegrafia, eletrônica, mecâriica, seNiço 
de refeitório e_ relações humanas; 

d} a natureza dos exames ·qúe deverão ser 
apresentados ao término dos cursos de f~ção 
que e,xigirem tal formalidade; 

e) um procedimento através do qual as autori~ 
dades se a_ssegurem de que o pessoal docente 
dos estabeJedmentos de fo,rmação possuem a 
experiêncià- e qualificaÇõeS neceSsáriãS, inClusive 
os adequados conhecimentos teóricos e práticos 
dos progressos _nos equípamentos e_ na expio.. 
ração marítima. 

IV. Programas de formação 

12.-"0s <üver;es programas-de' forffiaçáo ·creve
riam eStar baseados de mc,.neira prática no~~~:~:--::-
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lho que deverá ser teali%ado a bordo. Deveriam 
ser revisados e atualizados peliodi<:amente, a fim 
de serem mantidos a par do progresso técnico. 
Deveriam a_b;anger os seguintes temas, confon:ne 
corresponder: 

a) navegação, práticas de marinhagem, mano
bras do navio, sinalização, manipulação e estiva 
da carga, manutenção do navio e demais disci
plinas relacionadas com a exploração dos navios 
mercantes; 

b) uso de instrumentos eletrônicos de navega
ção,_ tais como _instalações de rádio_ e radar, radio-
goniômetros e búss-olas; =-

c) teoria e prática do equipamento de salva
mento e de combate ao fogo, procedimentos de 
sobrevivência no màr e demrus aspectos da segu
rança da vida humana no mar; 

d) teoria e prática do manejo, conservação e 
reparo das instalações básicas de: propulsão e 
do maquinârio awa1iar, com espectai atenção .,os 
tipos de aparelhos, induífios os eletróhkos, que 
estiver:em em uso nos navios do pafs; 

e) funções diversas do serviço de refeitório, se
gundo corresponder, para aqueles que sejam em
pregados como camareiros~ cozinheiros,_gçn:çoils 
e pessoal _da despensa, levando _e:r:n çonta _a..s exi
gências de_ formação nas_ distinta,~ categorias _de 
navios; 

f) penção de acidentes a bordo, especialonente 
no que diz respeito à aplicação de métodos segu
ros de trabalho em todos os serviços, inclusive 
a segurança individual, como parte do ensino pro
fissional, pronto-soc:orro,_asslstência mêdica e o_~_ 
tras disciplinas afins, e higiene e ~_duc;a_ç_ãQ física, 
especialmente natação; a formação referente à_ 
assistência médica e, mais particularmente, aque
la destinada ao pessoal encarregado de tal assis
tência a bo(do, deveria, em todos casos, inspi
rar-se nos manuais médico$ compilados pelas 
autoridades competentes, e levar em considera
ção _a melhor utilizaç_ão possível dos seiViços mé
dicos por rádio; 

g) diSCiplinas que contribuam para melhorar 
a cultura geral, particularmente no caso de alunos 
menores de dezoito anos; _ ___ . _ 

h) noções de legislação social e trabalhista re
lacionadas c_om a exploração dos navios mercan
te~ e as relações de trabalho, regulamentação re
ferente a gente do mar, economia da indústria 
do transporte, seguros marítimos, direito mali-
timo, etc.; ___ _ _ 

i) técnicas de gestão, inclusive temas tais co
mo as relações entre a direforia e o pessoal, e 
o estudo do trabalho. 

13. Os programas de forma"Ç~O deveriam ser 
concebidos com o fim, entre outros, de preparar 
os alunos para a obtenção de certifTcados de com
petência, e deveriam estar dir_e~rneDte relacio
nados, quando for o caso, com as norma_s riacig;. ___: 
nais de certificação. Deveriam cofupreender sUfi
ciente fonnação prática e levar em conta qualquer 
requisito mínimó de idade e de experiência pfoff.S.< 
sional exigido pelas autoridades competentes pa
ra conceder os certificados_ dos diVersos graus. 
Tambéri1 outros certificadOS reconhecidos no 
país deveriam ser tomados em consideração. 

14. A duração nos diversos programas de for
mação deveria Sei suficiehté para os -álunos assi
milarem o ensino recebido;· e deveria sef-determiR 
nada em função de fatores tais como: 

a) o nível de formação exigido pela profissão 
marítima-para a qual_o cur_so foi previsto; 

b) o riível de cultura geral e a idade exigidOs 
deiS alunos que iniCiaram O cúrSo; 

c) a experiência prática anterior dos alunos. 

V. Programas Gerais de Formação 
__ ----::--Para a Ge_nte Do Mar 

1.5. Para_os adolescentes_sem experiência ma
rítima deveriam existir cursos de iniciação destina
dos a colocá-los em contatc! com a vida a bordo 
e os métodos seguros de trab_alho a bordo, ou 
então, quéifido for apli~ável e viável, cursos de 
formação pré-náutica que os capacitem suficien
temente para-executarem as tarefas normalmente 
atribuídas ao_ pessoal subalterno de convés, de 
máquinas e do serviço de refeitório, modelando 
seu _caráter e Jnduindo-lhes o senso de autodis
ciplína e-ae_:-responsabilídade. 

16: D_evefiam ser ofere_ddos _também cursos 
ou instrução aProPriados para que os adolescen~ 
tes possuidores das aptidões requeridas pudes
sem preparar-se a fim de obterem os c::ertificados 
ou diplomas regulamentares vigentes na marinha 
mercante_ do_ seu _país, tanto de Oficiais como de 
pessoal subalterno. _ ··----- -. -_ . 

L7_ .A formação para o aperfeiçoamento ou 
promoção deveria. ser ministrada, entre outros 
meios, através de cursos breves nas escolas de 
navegação e estabelecimentos técnicos, e m~
diante cur:sos Por correspondência especialmente 
adaptados às necessidades de cada categoria de_ 
oficiais e de_ pessoal subalterno, e aos graus a 
qUe eles aspirarem. 

VI. Aperfeiçoamento 

18.1) Deveriam ser coloc_ã.do$ à disposição 
dos oficiais e do_ pessoal subalterno idôneOs, de 
aCõrdo cõm as necessidades, cursos de adapta
ção profissiOnal, atualizaçãO, familiarização e
aperfeiçoamento, a fim dé podere-m mélhor e am
pliar suas qualificações e conhecimentos técni
cos, manter-se a par das modificações tecnoló
gicas, em particular sobre a evolução nos navios 
automatizados, e responder às exigências dos no
vos métodos de trabalho a boido. 

~)_ Tai§,_ ç_ursçs poderão ser utilizados, po~ 
~_emplo, para complementar os curs_os gerais e 
ministrar formaÇãO- superior especializada que 
abra o caminho a futuras promoções, assim como 
para oferecer cursos superiores de eletrônica ao 
pes_::;oal adequado. _ 

$j D~veriéi- ser dedicada particular atenção à 
Capacidade dos capitães, outros oficic:i.is e pessoal 
sub_a]!emo para navegar e manobrar de forma 
segura_navios de novo tipo. - -----

19~ No caso de facilitar a formação, os arma
dores deveriam permitii' aos ril.ari!lheiros idóneOs, 
que estiverem trabalhando a bordo de seus na
vios, que fizessem cursos de formação em terra, 
em escolàS apropriadas, com a finalidade de me_
Ihorarem suas qualificações, aprenderenl. ãlltilizar 
novas técnicas e instalações e adquirirem méritos 
para promoção. As pessoas que desempenham 
ca.'J'gns de responsabilidade a bordo do navio de
v~Jja]Jl_ conctribuir ativamente para estimular tal 
formação. 

VII. Métodos de Fonnação 

Zd:~ OS metOâos de-fórmaç·ao qiie forem ãdota
doS aevenam ter a maior eficácia possível, levando-
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em conta o caráter do _ensino, a experiência, a 
instrução geral e a idade dos alunos, assim_ como 
o materL::~.l de demonstração e ~os recursQS. fjnan-_ 
ceiroS diSj)onfveiS. • 

21. Deveria ocupar um lugar importante em 
todos os programas de formação um treinamento 
prático que exigisse a participação ativa dos pró
prios alunos. Poderia ser oferecido nomeando 
gente dO mar para navegarem em· navioS mettãlF
tes durante períodos. de _formação n-o- mar;_ ou 
para trabalharem em oficinas ou estalciro_s dU~
ainda, em escritóriOs de cotil.pãhhfas de nave
gação. 

22. Os navios-escola, utilizados pelos estabele
cimentos de formação deveriam ofere_cer c:urso_s 
práticos de navegação, prática de marinhagem, 
manejo e conservação do m<;lquinário e demáls 
disciplinas náuticas, assim como amplo ensino 
dos métodos de segurança a bordo. · 

23. Nos programas de formação, deveria ser 
utilizado materjal de demonstração adequado, tal 
comó simuladores, máquinas, maquetes de na
vios, instalações de bordo, equipamento_ de salva
mento, instrumentos de naVegação e aparelhos 
de carga. Esse material deveria: ser seledonado 
de acordo com as máquinas e instalaÇões -de bor
do que os alunos provavelmente terão_ de uttlizãr. 

24. Deveriam _ser utilizados_ limes ~ outros 
meios audiovisuais quando for p~fti_neJ:Jte: 

a) para complementar, não para substitltir, o 
material de demonstração utilizado cOm a··awa 
participação dos alunos; _ 

b) como meio de formaçã_o básica em c e$$ 
disciplinas, como, por exemplo, lfnguas. 

-25: A formação teórica e o ensinO geral inínis
trados nos curs_os de form~ção deveriam ter rela
ção com os conhecimentos teóricos e práticos 
necessários parã a gente do mãr: - -

VIII._ Cooperação Internacional 

26. Os -paíSes aevenam -coOPerar entre si para 
promoverem a formação profissional da gente 
do mar; em certos casos, essà cooperação pode
ria ser realizada com proveito em ntvel regional. 

27. No marco de tal cooperação, os países per 
deriam colaborar com a OrganizaÇão Internado
na! do Trabalho e outras instituições intemado
nais, particularmente com a Organização CorisuJ
tiva Marítirria Intergovernamen-tal, e Com outroS 
países, com o objetivo de: 

a)_ contr~tar e formar pessoal docente; 
b) criar e melhorar os meios de formação para 

oficiais e pessoal Subaltêmo; · -
c) criar meios- de foimaÇã6 comu_ns tom oo~-

tros países quando for necessário; __ -. 
d) oferecer possibilidade de formação a certo~ 

alu_f!OS ou futuros instrutores eStrangeiro-s~ eenviar 
alunos e futuros instrutores a outros pafses; 

e) organizar intercâmbios ifltemã,c1ónãiS de 
pessoal, de informações e de material didático, 
assim como seminários e g~pos de trabalho in
ternacionais; 

f) oferecer instrutores qualifiCados e_ experi
mentados às escolas de. formação marítima de 
outros países. 

IX. Efeito Sc?b:re Re:comendações Anterlo· 
res 

28: Esta recomEmdaçãõ sul>stitui a _Reç:orn~r1-
daç:ão sobre a formação profissional (gente do 
mar), 1946. 
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Recomendação 138 

RECOMENDAÇÃO SOBRE() BEM-ESTAR 
DA GENTE DO MAR NO PORTO E NO MAR ~ 

A Conferência Geral da Organização Interna-
cional do Trabalho: 

Convocada em Genebra pelo Cons_elho de Ad
ministração do Escritório Internacional do Traba
lho, e reuóida nessa cidade em 14 de outubro 
de _1970, na sua qüinquagés!ma quinta reunião; 

Após ter observado o conteúçlo da Rec_omen
dação sobre as condições de permanência da 
·gente do mar nos portos. 1936; 

Reconhecendo a necessidade fundamental de 
garantir à gente do mar serviços de bem-estar, 
tanto nos portos como a bordo dos navios e, 
em particular -devido às _c:aracterí_s.tic;:ªs mutan
tes da indústria marítima - a necessidade de 
desenvolver constantemente esses selViços nos 
portos e a crescente importânda que a organi
zação de tais serviços a bordo tarnbÇm tem; 

COnsiderando a importância de reconhecer, 
com relação a isto, o papel dos organismos ofiw 
dais de bemwestar, assim como o das organi~ 
zações de beneficência, e de se solicitar sua com~ 
petente assistência; 

Após ter decidido adotar div_e_r§.él! proposições 
relativas ao bem-estar da gente do n1ar no porto 
e no mar, questão que constitui o sétimo item 
da agenda da reunião, e _ 

Ap6s ter decidido que tais proposTÇões assu~ 
missem a forma de uma r:ecomendação, 

7. Quando um grande número de marinhei
ros de diversas nac:iqnalidag.t;s, precisarem, em 
um porta determinado~~cl~ serviços tais como ho
téis, clubes ou instalações esportivas,- as autori
dades ou os organismos_ cpmpetentes dO país 

_ d~ origem dos mari_nheiros e _Qos paí~_es de matri
cula dos navios deveriam realizar consultas e cola
borar rri.l.iti.latõente e com as- autoridades e orga
nismoS' .cófuj)efe"nfes- do país ao qual pertença 
o porto. c:otn a finalidade de unirem seus recursos 
e evitar ~ada duplicação inútil de esforÇos. 
-8. A fim de assegurar a melhor organização dos 

-serviços de bem-estar e das atividades recreativas 
assim como _estimular a utiliZação do material de 
bem-estàr a bordo dÇJs navios, a organização de 
atividades de bem-estar a bordo deveria fazer par
te +dos cur~os de formação para oficiais e pessoal 
subalterno. Da mesma fomia, deveria ser estu
dada a possiblildade de deiignar periodicamente 
um oficia] instruído especialmente para esse fli'Jl 
para permanecer a bordo dos naviO$ mercantes. 

n. Alojamento nos Portos 

-9. Em os tod_os portos de escala dos navios 
dedicadQs à navegaÇão internacional, deveriam 
existir sempre que fosse necessárió~·hotéls ou la
res para gente do mar; estes de~eriam prestar 
serviços equivalentes aos hotéis. de bom nível e 
estar, na medida do possível, bem situados e não 
nas: imediaÇões do cais. 

10. Esses hotéis ou lares deveriam ficar à dis
pOsiçãO da gente do mal- de todas as naciona
lidades, seja qual for sua cor, raça ou religião. 
~m significar de maneira algu_ma este princípio, 
pOderá ser necessário facilitar, em certos portOs, 
diversos típo.S'---'de seMços de nível comparável, 

Adota, na data de vinte e ri.õve -de outubro de 
mil novecentos e setenta, a seguinte Recolnen
dação, que poderá ser citadã como a ReComen
dação sobre o bem-estar da gente do_ mar, 1970: 

I. Organização e Ananciamento 
das Atividades de Bem~Estar 

· mas adaptados aos costumes e àl? necessidades 
de diversos_ grupos çle gente do mar. 

1. Os programas de bem-estar deveriam ser 
organizados sistematicamente e seu financiamen
to deveria contar com bases adequadas ·e perma
nentes. 

2. A organização dos serviços _de bem-estar 
deveria ser revisada freqüentemente a fim de asse
gurar sua adaptação constante às necessidades 
da gente do mar, em função da evolução da técni
ca e da explora~ão ou de qualquer outra mudança 
na indústria marítima. 

3. Deveriam ser es~_elecid~ junta? d~ bem
estar nacionais, regionais ou portuárias, rias quais 
deveriam estar representadas as organizações re
presentativas de armadores e da gente do mar, 
as autoridades competentes e_._ se for clesejável 
e aproriado, as organizações de beneficiência e 
sociais interessadas. 

4. Essas juntas deveriam, entre o*as coisas, 
examinar a necessidade de se criarem setviços 
de bem-estar e manter e coordenar as atividades 
de ~is serviço_s nas zonas de alcance de sua com
petência. 

5. Os cônsules e os representantes locais das 
organizações estrangeiras_ de beneficência deve
riam, segundo o caso, colaborarem nas ativldades
das juntas regionais e portuárias de bem-estar. 

6. Medidas deveriam se[ tomadas para garan
tir que. na medida que for necessário, seja empre
gado pessoal tecnicamente capacitado, regime 
tempo integral, além dos colaboradores benefi
centes,. na administração dos servis:os de bem
. estar para a gente do mar. 

11. Se_ for nec:essârio e viável, deveriam ser 
adot~pa_s Q1$posiçôes para permitir que as farniJtas 
dos marinheiros _se hospedassem-hos hotéis ou 
lares para a gente do mar. _ 

12. Os preços da alimentação e do alojamen
to nos hoté;is ou !ases para a gente do mar deve
riam ser mantidos a um nível razoável. 

··13. ·as-hOiér.S:-_o_q_lares para a gente--do mar 
deveriam ser subni.etidos a um oontrÕle adequa
do, da mesm~ forma que outro_s estabelecimentos 
análogos. 

Jll. Medidas Gerais Sobre Bem-Estar 
Nos Portos e a Bordo dos Navios 

14. Os governos deveriam adotar medidas 
para elirriinar_ as restrições e facilitar a livre dfcula
o;:ão entr!'!_navios, organismos centrais de àbasteci
m:ento·e instituições dedicadas aQbem~estar, de 
todo material necessário, tal como film.es, -livros, 
jomars· e _equipamentos esportivos para uso da 
gente do mar a bordo dos navios ou nos c~tros 
emterra. - -- ---

15. _Dever-se-ia fazer tudo o que for ne<:es-
sário para que a expedição e a entrega çlo correio 
da gente do mar tivessem a maior seguran~ta e 
rapidez possível. Da mesma forma, dever-se-ia 
fazer todo- o pOssível para a gente do mar não 
estar obrigada a pagar franquia adicional quando 
-~ua correspondência for reexpedida por causas 
alheias à sua vontade. 

16. Meios de transporte apropriados, a preços 
m6dlc::os e que funcionem a qua1quer hora razoá
vel em ·que forem ne<:essártos, deveriam estar à 

Junho de 1988 

disposição da gente do rnar para pennitir sua 
locomoção das zonas portuárias até os centros 
urbanOs. -

17. As entidades ~sponsávels dev~riam fazer 
o possível para facilitar aos ofictais e ao pessoa] 
subalterno sua descida _a, ter.ra ~o menor tempo 
possível após a chegada de um navio ao parlo. 

18. Para preservar õs Veiculas jamiliares da 
gente do ·mar, e levando em consideração suas 
especiais condições de ernprego, deveria ser in
centivada a concessão de períodos de fériãs nos 
seus lares a interva1os razoáveis. 

19. sem prejuízo das leis oü-r:eQuláffieOtoS 
nacioriais ou intemac~onãis, mediqas deveriam 
ser_tomad_as_para garantir, quando for'pOSsíVet 
e razoável, qUe os oficiais e o pessoa!_ Subalterno 
obtenham rápida autorização para receberem a 
bordo a visita da esposa-e dos outros parentes 
e amigas: enquanto o navto permanecer no- porto. 

20. Deveria ser levada em consideração a 
possibilidade de autorizar as esposas dos mari
nheiros a ácompanhá-los ocasionalmente numa 
travessia, quando isso fof]Xissível. A t;!Sposa que 
acompanhar o marido numa travessia deveria es_
tar protegida por um seguro adequado contra 
os- riscos de acidentes e de doenç;a; o armador 
deveria prestar toda a ~is_:tência ~síVeJ à gente 
do mar para a obtenção de ta1 seguro_. 

21. Sempre que for possiveJ eopàrtuno, deve-
ria ser estudada a _instalação de bares a bordo 
para os oficais e para o pessOal subaltemo, salvo 
se isso for contrário aos costumes nacionais, reli-
giosos ou socials. - - ·- · 

22. sempre que for possível, devéiá ser estu
dado o estabelecimento, ?I bordo dos navios, de 
facilidades para projeção de filmes cine[natográ
ficos, para assistir à televisão, rea1izar trabalhos 
manuais e para a leitura. 

IV. Possibilidades de Lazer nos PortOs 
e a Bordo dos Navios 

23. Em todo_s os portos de escala dos navios 
dedicados à navegação intel-nacion,al_dev~ria,m 
ser estabelecidos_ ou desenvolvidos, quando for 
neCessáiio, centiõS- c:;om _sªlas d~_lioriião e de 
jogos para a gente do mar de todas as i1ã~dona--:· 
lidades. - ' 

-24. Er'n terrá e ã bordo deveriam ser incenti
vadas _e ofgan~adaS, -em beneficio da gente do 
mar e com_ a sua interVeriç_ão, atividades recrea
tivas saudáveis, tais como ginástica, Jogos, espor
tes ou outras distrações e excursõeS ·a lugares 
de interesse,_ ç:om a colaboração, quai1dq for opOr~ 
tuno, dos organismos encerre:gado~--do bem
estar nos portos. Sempre que for posSLVel-déveria 
haver a pOSSibilidade de nadarª bordo dos navios. 

_25. Qúafido. fo"r"pó_Ssivel, todos os mádnheiros 
que estiveJ:em de passagem num põrto deveriam 
ter a oportunidade de participar de atiVidades es
pOrtivas e -recreativas ao-ar livre; para tal fim, deve
riam ser previstas ceitas facilídaqes, p~_r "eXemplo, 
arrumando para eles campos d!'!: despOrtOS ou 
colocàndo à disposição doS mes·mos os campos 
já existentes:- ~ 

26. As auto.Jidade~ çompetentes _dos dlversos 
países, as organizações de armadpre? _e_ de gente 
do mar, os organismos de bem-estar~ os_ capitães 
dos navios deveriam colabora,r na organização -
de concurs_os it?ternacionaís esportiVos para a 
gente do mar, tais como corridas -de barcos e 
torõeios de futebol e Ç.e-·atletismo . 
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V. Serviços de Informação e Serviços Edu
cativos 

nos Portos e a Bordo dos NavJos 

27. Nos programas de formação profissional 
para a gente do mar deveria ser ministr?ldo _ensino 
e proporcionada informação sobre questões rela
tivas ao seu bem-estar, especialmente sobre a 
questão dos perigos gerais aos quais a sua saúde 
es1á exposta. 

2a A gente do mar deveria receber informa
ções sobre todos os serviços à disposição Uo pú
blico nos portos de escala, particu1annente sobre 
os meios de transporte, serviços sedais e educa
cionais e lugares de culto, assim como acerca 
dos serviçoo destinados especialmente à gente 
do mar. Isso poderia ser feito através de um folhe
to, impresso em vários idiomas, que também in
cluísse um mapa da cidade e do porto. 

29. A bordo dos navios deveriam ser incenti
vadas, durante as horas de lazer, atividades inte
ressantes e úteis do p-onto de vista cultural. Com 
essa finalidade, deveriam ser colocadas à dispo
sição da gente do mar publicações adequadas, 
e dever-se-ia dar ajuda para que tais pessoas pu· 
dessem dedícar-se a s1.,1as ~istrações e atividades 
recreativas habituais. 

30.· A gente do mar deveria poder fazer cursos 
por correspondência sobre diversos assuntos -de 
seu interesse. Sempre que for oporturio, diver
se-ia colcoc::ar à sua disposição, a bordo dos na
vios, material educativo, tal oomo projetares cine
matográficos, cinem~ecª ~ Ut"('' aparelho de gra
vação de som. 

Recomendação 140 

RECOMENDAçAO SOBRE O AR C:ON[)IC:ION.>,
DONO 

ALOJAMENTO DA TRIPULAçAO E EM OUTROS 
ESPAÇOS A BORDO 

A Conferência Geral da Organização Interna
cional do Trabalho: 

Convocada em Cieóebra pelo COnselho de Ad
ministração do Escrit6rio Internacional do Traba
lho, e reunida nessa cida9,e em 14 de outu~ro 
de 1970 na sua qüinquagésima quirita reuniãO; -

Ap6s ter observado que o Convênio sobre C? 
alojamento da tripulação (revisado), 1949, estabe:.
Ieee normas mínimas para o alojamento_ da bipu-_ 
lação a bordo; 

Considerando que, devido às_ mudanças, tanto 
na construção quanto na exploração, dos navi.os 

,modernos, é possível introduzir novos melhora
mentos no alojamento" da tripulação; 

Após ter decidido adQtar 4i~ersa~ proposições 
relativas ao alojamento da tripuJação, assunto que 
constitui o segundo item da agenda da reunião, 
e - - -----

Ap6s ter acordado _que essas proposições assu~ 
missem a fonna de uma recomendação, 

adota, na data de trinta de outubro de mil nove
centos e setenta, a seguinte Recomendação, que 
poderá ser citada <:orno a Recomendação sobre 
o alojamento da tripulação (ar condicionado), 
1970: 

1.1) Todos os navios de 1.000 toneladas brutas 
de registro, ou maiores. que forem construidos 
após a adoção desta Recomendaç~o. ·com exce
ção daqueles que operam em regiões cujas condi-

ções de c:lima temperado não o requeiram, deve
riam estar providos de ar condicionado no aloja
mento da tripulação. 

2) Na medida do possível, tais navios deveriam 
ter tam_.Pém ar condicionado na &a]a do rádio e 
ein todã-Sala de controle central de máquinas. 

2. A autoridade competente deveria: 
a) investigar a possibilidade de instalar ar condi

clonado nos navios de menos de 1.000 toneladas 
construídos ap6s a adoção da presente Recomen
dação; 

b) considerar a possibilidade de instalar ar con
dicionado nos ·navios no alojamento, total ou par
dal, da tripulação, !:_11ediante a conversão dos sis
temas de ventilação mecânica em sistemas com· 
pletos de ar condicionado, quando forem efetua
das alterações de estrutura, de importância, nos 
alojamentos. 

3. O sistema de ar condicionado, seja um sis
tema central ou de unidades individuais, deveria 
ter como objetivos: 

a) manter o ar a uma temperatura e umidade 
relativa satisfatórias, em comparação com as con· 
dições do ar externo, e-àssegurnr· suficiente reno
vação do ar em todos os locais com ar Condi
cionaclo;_ 

b) levar em conta as características particulares 
da navegação marítima e não produzir ruídos ou 
vibrações molestos. 

Recomendação 141 

RECOMENDAçAO SOBRE A U.ITA CONTRA 
RuiDOS NOCIVOS NO ALOJAMENTO DA TRI

PULAçAO 
E WGARES DE TRABALHO A BORDO 

A Conferência_ Geral da Organização Interna-
cional do Trabalho: -

Convo_cada em Genebra pelo Conselho de Ad
mínistrélção do _Escritório Intemadonal do traba
lho, e reunida nessa cidade em 14 de- outubro 
de_1970 na sua quinquagésima quinta reunião; 

Ap6s tei' observado qUe o Coil.vênio sobre o 
alojamentQ da tripulação (revisado), I 949, estabe
lece normas mínimas sobre o a1ojamento da tripu
lação a bordO; _ _ _ · 

Considerando que, devido às rápidas mudan
ças;tanto mú:onsfrução quanto no funcionamen~ 
to, dos navios modernos, é passivei introduzir no~ 
vos melhorameqtos no alojamento _da tripulação; 

Aj)ós tef decidido adotar djVersas proposíÇões 
relativai:; ao alojamento~ qipulação, assunto que 
constitui o seguido itení da agenda da reuniã~ 
e 

AP6S"ter acordadO que essas prOPoSições assu- _ 
missem a fonna d~ uma recomendação, 

adota, na data de trinta de outuhro de inil rio~~ 
centos e sete!lta, a segulilte Recomeriâãção,_que _ 
poderá ser citadã"C:Offici~ReComendaÇ~O- sobre o · 
alojaffit:nto da tripuJação (luta co"ntia.ruJdos): 

1.1) As autoridades competentes de c:ada país 
marítima,· em aCofdO com Os organismos intema
cionais·competerltes e corri Oúep"resentantes das 
organizações de armadores e de gente -dO mar, 
deveriam estudar os resultados da pesquisa dos 
problemas do ruído a bordo, com a finalidade 
de obter e reunir dados que sirvam de base para 
estabelece_r critérios e normas a serem autoriza
dos em data pr6xima,_qué pennitam a elaboração 
de ái5PõsiçõeS nacionais para proteger a gente 
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dO"mar, na medida necessária, dos efeitos nocivos 
do ruído. 

2) Tal pesquisa deveria ser referente: 
_a) ao efeito que a exposição ao ruído excessivo 

exerce sobre a audiçã9, a saúde. e_ o be_m-estar 
da gente-dO rrii:u:; - --- _ ·- " 

b) às medidas qUe áeYeriam-ser prescritas J)arã 
reduzir o ruido a bordo e proteger o ouvido da 
gente do m~.r. ou ambas as co~s~ . . 

2. A autoridade competem te de-cacfa país -m:a::
rítimo deveria, à luz de tal pesquisa, estabelecer_ 
disposições voltadas à redução do ruído e à prote
ção da_ gente do mar contra o ruído excessivo 
e nocivo a bordo, logo que for razoavelmente pos.:-
sível. - --- --

3. _ Confón;ne for âdequado à luz da pesquisa 
mencionadã,-ptlderiam ser tomadas em conside
ração, entre OUtraS, ãS seguinles medidas: 

a) instruir a gente do mar sobre os perigos, 
para a audição e para a saúde, imPlícito na eipo~ 
siçãóprolongada a ruidOs muito intensos, e sqQr~ 
o uso_ apropríado de ec:jü.iparilefltO- e aparelhos 
de proteçáo acústica; - _ -

b) proporcionar tampões ou orelh'eifas, ou am
bos, aprovados pela autoridade competente, à 
gente do mar da sala d"i máquinaS,-quanao fór 
necessário; 

c) reduzir o !'l.lído dos dorrnitÇlrios, r~fe~rios, 
salaS de lazer e- oútr6s locai~;> de peiTl].anência da 
tripulaÇão~ mediante: 

i) a inStalaçâO'âeises_loCaJs O ffiaiS lOrige possí
vel da_sala de máquinas, ~ala de mecanismos 
de comando, guinchos do convé~ equipamentos 
de ventilação, aquecimento e ar condicionado, 
e qualquer outra maquinaria ou aparelhos ruido
sos; 

ii) a utHização de materiais de _ipsonori~_ção 
e outros materiais adequados absorventes de som 
na construção e açabamento d~ anteparos, tetas 
e coberturas dentro -do~.espaços ruidosos, assim 
como de portas d~ fechamento autom~tic:o, iso
lantes do ruído, na sala de máquin_as; 

d) reduzir e controlar o nível _de ruído. na sala 
de máquinas, e outros_ locais de maquinaria, _me
diante: __ 

i) a ilistalação, quando for Viável, de SillaS _inso
norizadas di'! c_ontrole central de. !Iláquinas para 
o pessoal da sata de máquinas; _ 

ii) o isolamento, na m~Qida do possível, dos 
locais de trabalho, tais_ com9 a oficiQa das máqui
nas, do ruíd_o procedente _da parte restante da. 
sala de máquinas; 

iii) medldas para reduzir o ruído no funciona
mento da maquinaria. 

Recomendação 142 

REC:OMÚÍDAçAO SOBRE A PREVENçAO DE 
AODENTES DO TRABALHO DA CiENTE DO 

MAR 

A -êonferên<:ia Geral ~da c Organização Jntema-
clonal do Trabalho: " 

Convocada em_ Oenebra_pelo Conselho_de Ad-_ 
miQistração do Escritório Iotemacional_ do T r aba
lho, e reunida nessa cida9~ em 14 de outubro 
de 1970 em sua qüinquagéstma quinta reunião; 

Considerando que, embora muito seja feito em 
diversos paises para redUzir os acidentes~do t(aba
lho da gente do mar, ainda há necessidade de 
se reali~_rem pesquisas sobre os aciden~~s_ men
cionados e adotar m-ªiores medidas para preve-
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ni-los e, por conseguinte, é_ conveniente_estabe
lecer normas internacionais que_.sfrvam de _base 
Para um programa de ação_ apropriado pG~ra o 
setor maritimo; · 

Após ter decidido adotar diversas proposiçõeS 
relativas à prevenção de acidentes _a bordo dos 
navios no porto e no mar, assunto que _constitui 
o quinto item da agenda da reunião; _--.. o _ 

Após ter decidido que tais proposições assu
missem a forma de recomendação complemen
tar do Convênio sobre a prevenção de acidentes 
(gente_ do mar), 1970, e 

Após ter observado que as normas .seguintes 
foram elaboradas corri a cooperação da Organi
zação Consultiva Marítima Internacional, e que 
existe _a intenção de obter sua_cooperaçào perma
nente para promover e assegurar a aplicação des
tas normas, 

adota, na data de_ trinta de outubro de mü nove~ 
centos e setenta, ~ séguinte Recomendação, que 
poderá ser citada como Recomendação sobre a 
prevenção de acidentes (gente_ do mar), 1970: 

1. Para os flilS da presente recomendação: 
a) a expressão "gente do mar" aplica~se a todas 

as pessoas empregadas em qualquer função a 
bordo de um navio, que não seja de guerra, dedi~ 
cado habitualmente à navegação marítima; 

b) a expressão· "acidentes do trabalho" apli
ca-se aos _acidentes ocorridos com a gente do 
mar por causa ou por ocasião do_ seu emprego. 

2. Ao aplicarem o parágrafo ·3 do artigo 2 
do Convênio sobre a prevenção ·de acidentes 
(gente do mar), 1970, os Estados-membros deve-. 
riam levar em conta qualquer sistema interna
danai de registro dos acidentes de trabalho da 
gente do mar que a Organização Tnternadonal 
do Trabalho tenha conseguido estabelecer. 

3. As questões que poderiam ser investigadas, 
em aplicação do artigo 3 do Convênio sobre a 
prevenção de acidentes (gente do mar), 1970, 
poderiam ser as seguintes: 

a) meio m:,--qual o trabJho é realizado (por exem
plo, superfície de trabalho, disposlç:ão das máqui
nas, meios de acesso e 1lwnínação) e métodos 
de trabalho; 

b) freqüênda de acidentes segundo Faixas etá
rias; 

c) probiemas especiais de caráter fis[ológico 
ou psicológico criados p~lo ambiente a bordo; 

d) problemas resultantes da tensão flSic:a a bor
do dos navios, em particular como conseqUência 
do aumento do vo\ume de trabalho; 

e) problemas e efeitos da evolução técnicà e -
as suas repercussões na composição da tripu
lação; 

f) problemas derivados de defidências huma-
nas, tais como negligência: --

4. Ao forniular as disposições referidas no ar~ 
_tigo 4 do Convênio sobre a prevenção de a.ciden
tesdotrabalho(gefite da mar), 1970, os Membros 
deveriam fevar na devida consideração qualquer 
inventário de recomendações práticas em matéria 
de segurança e higiene no tr'!~~!!_q__âa a__e_!]!e do 
mar que_ o Escritório Internacional áOTrabalho 
tiver publfcado, 

5. Ao aplicar o artigo 5 do Convênio sobre 
a prevenção de acidentes (gente do mar), 1970, 
deveriam ser levados em conta os artigos 7 e 
11 do C:Onvênio SÇJbre a· Proteção de maquinaria, 
1963:- e as Corresporidentes disposições da Re~ 

oo_mendação sobre a proteção da maquinaria, 
1 9.63.~~em virtude das quais comPete ão empre
ga4_or_ a,_ obrigação de_ aplicar as_ disposições _pelas 
quais _as máquinas deverão estar adequadamente 
protegidas, deverá ser proíbida a utilização __ de má
quinas sem os dispositivos de prote_ção adequa
dos~ e _o trabalhador tem a obrigação de não_uti!i-_ 
zar_ urna máquina quando não estiverem coloca
dos no deVido lugar os disPositivos de proteção 
que deveria possuir, e de não inutilizar tais dispo
sitivos. 

6.1) Entre as funções_ das comissões e de ou
tros organismos mencionados no parágrafo 3 do 
artigo _8- do Convênio sobre a prevenção de ad~ 
dentes. (gente do mar), 1970, poderiam ser incluí
das as seguintes: 

a). elaboração de disposições, normas e ma· 
nU?~iS sobre prevenção- de acldent~; 

b) organização de cursos e programas de for
mação .em matéria de prevenção de acidentes; 

ç) _organização da divulgação da prevenção 
de _addentes, principalmente através de filmes, 
cartazes, avisos e follietoS; 

d) distribuição de publicações e informação 
sobre a prevenção de acidentes, de maneira a 
alcançar a gente do mar a bordo dos navios. 

2)-- ·os- encarregados da preparação de textos 
sobre medidas de prevenção de acidentes ou da 
elaboração de_recomendaÇões práticas deveriam 
ter em-ConSidefàÇão as disposições ou recomen
dações adotadas pelas autoridades ou organiza
ções na'cionaiSiilteressadas ou pelas organiza
ções marítifnclS-intemacionais- competentes. 

7. Os programas dei ihlSirío referidos no artigo 
9 do_ Cõnvênio sobre a prevenção de acidentes 
(gente do mar), 1970, devE:riam ser revisados pe
n'odicamente e ser atuallzados segundo a evolu
ção dos tipos. tonelagem e instalações dos navios, 
assim tomo segundo as mudanças na organi
zação da tripulação, nas -nacionalidades e idiomas 
e na organização do trabalho a bordo. 

a:n A divulQ:aÇã6_-das medidaS de prevenção 
de acidentes deveria ser organizada de forma per~ 
manente. 

2) ESsa divulgação ·poderiã. assUmir as se
guintes formas: 

á) · · film_es educativos, transparências e fiimes 
documentários de curta metragem para utilização 
nos centros de formação profissional para a gente 
do mar e, quando possível, projeção de mines 
a bordo dos navios; 

b} colocação de cartaz.es_de segurança a bor-
do_dos navios; _ -- _- - ---

- f)..,.; ipc;Ju_sãº P:e B:rti~ __ !i.QI?r~ J~<;_Qs profissio
nais da gente do mar_ e_ ni_edidas de prevenção 
de -~~~~~~-s~as revi~ lidas pela gente do mar; 

d) campanhas especiais, utilizando,_diversos 
meios de çlil(U!gação, para instruir a gente do mar 
em matéria de prevenção de acidentes e práticas 
seguras de trabalho. 

3) N.a divulgação, deveriam ser levadas em 
conta as diferenças de nacionalidade, idioma e 
costumes existentes entre a gente do mar. 
_ 9.J) AQ_a:pJii:arem o artigo-lO do Convênio sO

bre a prevenção de acidentes _(gente do mar), 
1970, os Membros deveriam ter nt1 devida consi
deração os re-gulamentos-padrão de segurança 
ou repertórios de recomendações_ práticas publi
cados_ pelo Escritório Internacional do Trabalho 
e as normas apropriadas que as organizações in~ 

ternacionais de padronização--tiverem estabeleci· do, . ---

2) Os Membros deveriam, ainda, ter em con
sideração a necessidade de uma cooperação in
ternacional com vistas a uma ação contínua para 
a prevenção dos acidentes do trabalho; essa coo
peração poderia assumir as seguintes formas: 

a) acordos bilaterais ou multilaterias para 
conseguir a uiiiformidade dâS nOrmaS- e-- diSpo
sitivos de segurança na prevenção de _addentes;_ 

b) _ intercâmbio de informação sobre riscos 
determinados que ameaçam a gente_ do mar e 
sobr_e_os meios de prevenção de acidentes; 

c) __ assistência na expertmentação dos equipa
ITlentos e nas atMdades de inspeção, em confor~ 
midade corri a ré9ulanlentação na-doricil do país 
de matricula_ do navio; 

d) colaboração na _elaboração e~ difusão de 
disposições, regras ou manuais de prevenção de 
acidentes; 

e) c.olab_oração na produção e utilização_de 
meios auxiliares de treinamento; 

O serviços comuns ou assistência niútua para 
a formação da gente do mar em matéria de_ Pre
venção de_ acidentes e de normas de segurança 
no trabalho. 

Recomendação 143 

RECOMENDAÇÃO SOBRE A PROTEÇÃO E 
FACILIDADES QUE DEVEIW COf!CEi:lER-SE 

AOS ' . . -
REPRESENTANTES DOS TRABALHADORES -

NA EMPRESA 
A Conferência Geral da OrganizaÇãO ~lntéma~

cional do Trabalho: 
Convocada em Ge~ebra pelo -Conselho de Ad

ministração do Escritório Internacional dO Trãba
lho, e reunida nessa cidade em 2 de junho de 
1971 na sua_qilinquagésima ?exta ieunião; 

Após ter adotado o Convênio sobre os repre
sentantes dos trabalhadores, 1971; 

Após ter de<:idido adotar diversas proposições 
relativas à proteção e facilidades concedidas aos 
representante~ dos trabalh~dÇ)Jes na el)lpresa. t~ 
ma que constitui o quinto item -da agen~a da 
reunião; e 

Após ter decídido que- taiS PrOposições assu~ 
missem a forma de uma recomendação, 

adota, na data de vinte e três de junho de míl 
novecentos e seterita e um, a presente recomen
dação, que poderá ser citada como a recomen
dação sobre os representantes dos trabalhadores, 
1971: 

I. Métodos de Aplicação 

1. Podec-_se-á-lev~r a -~feito~ Prti~~nte-Rec; 
· men_dação meQiaqt~ a_ legislação n<lcional,_ os 

contratos c:oletivos ou_ qualquer outra forma com• 
pativeJ com a prática nacional. 

11. Disposições Gerais 

2. Para os efeitos desta R_ecomendaçáo, a ex
pre~o "representantes dos trabalhadores" inclui 
as _ _p_~Ssoas reqmhecid<!s: como ~is ern virtJ.JP.~ 
da legislação ou a prática nacional, sejam_ eles: 

a)· r;presentantes sindicais, iSto é, repJesen~ 
tantes nomeados ou eleitos pelos sindicatos ou 
pelos filiados aos mesmos; ou 

b) representantes eleitos, isto é, representan
tes livremente eleitos pelos trabalhadores da em-
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presa, em conformidade com as Pis_posições da 
legislação nacional ou dos contratos coletivos, e 
cujas funções nãq indUa_in atividad~~ r_econhe
cidas no país como prerrogativas exclusivas dos 
sindicatos. -0 -= -- ·_o - _- ~ -- -

3. A Jegislaç_ão na"cionãl, os conirªtOs cole_ti~ 
vos, os laudos .arbitrais ou a,s_ dec.isões judiciais_ 
poderão determinar. a classe ou as da!?ses __ d.e 
representantes dos trabalhadores que terão direito 
à proteção e às facilidades previstas na presente 
Recomendação. _ __ . . . 

4. Quando numa mesma empresa existirem 
representantes_ sindicais e representantes eleitos, 
deveriam s_er _a dotadas medida.!! ~Wrgpriadas, se 
necessário, para garantir que a existência de re
presentantes eleitos não s_eja utilizad~ .'il!l.l)l~no:S:
cabo -da posição dos sindicatos ir.tte~sadps ou 
de s_eus representantes e para incentivar a colabo
ração em todo assunto pertinente entre os repre
sentantes eleitos e os sinQiC~tos in~re~sados e 
seus representantes, 

III. Proteçã.o dos Representantes 

dos Trabalhadores 

5. Os representantes dos trabalhadores na 
empresa deveriam desfrutar de proteção eficaz 
contra todo ato_ que puder prejudicá-los, incluindo 
a demissão por razão da sua condição de repre
sentantes, da sua fUiaçáo- ao sindicato, ou da sua 
participação na ativldade sindical, sempre-que taiS 
representantes atuem de acordo com as leis, qm
tratos coletivos ou outros acordos comuns em 
vigor. 

6.1) Quãnao-riãO exlstireni suficientes me&
das apropriadas de proteção aplicáveis aos traba
lhadores em geral, deveriam ser adotadas dispo- · 
sições específicas para garantir a proteção efetiva 
dos representantes dos _trabalhadores. 

2) Tais disposições poderiam incluir medidas 
como as seguintes_: 

a) definição _detalhada e precisa dos motivos 
que possam justificar ó térniino àa_ relação de 
trabalho dos representantes dos_trabalhadores; 

b) exigência de consu1ta, ditam_e·ou acordo 
de_um organismo independente, públiCo ou priva
do, ou de um organismo paritário antes da demis
são de um trabalhador ser definitiva; _ 

c) pro-cedimento especial de recurso a·cessí
vel aos representantes dos trabalhadores_que con
siderem injusta sua demissão, ou que suas condi
ções de emprego foram modificadas de maneira 
desfavorável, ou que sofreram tratamento injusto; 

d) no que diz respeito ao término injustificado 
da relação de trabalho dos representantes dos 
trabalhadores, o estabelecimento de uma repara
ção eficaz que inclua, salvo se isso_ for_-contiário 
aos princípios fundamentais de direito do país 
interesSado, a reintegração desses representantes 
no seu cargo, com o pagamento dos salários não 
cobrados e a manutenção :de seus direitos adqui~ 
ridos; 

e) impor ao_ empregador, quando for alegado 
que a demissão de um representante dos traba
lhadores _ou_ qualquer mu-dança desfavorável nas 
suas condições de emprego tem um caráter dis
criminatório, a obrigação de provar _que tal ato 
estava justifk:ãdo; 

f) reconhecer a prioridade que deve dar-se 
aos representantes dos trabalhadores com.rela~ 
Ção a sua continuação no empre-go em caso de 
redução do pessoal. 

7.1 ) A proteção prevista _em virtude do disposto 
no parágrafo 5 da presente Recomendação deve~ 
ria, também, aplicar-se aos trabalhadores que se
jam candidatos-ou que foram-apresentados como 
cctndidatos. m.ediante os procedimentos aproprla
dQS exfstentes, para eleição ou nomeação como 
representantes dos trabalhadores. 
-- 2) A mesma proteção poderia ser também 
concedida aos trabalhadores que encerraram 
.suas funções como- representantes dos trabalha
dores..._ 

3) O período durante ·o-qual essa proteÇão 
ampa"ra as pessoas a quem se refere este_.pará
grafo poderá ser determinado pelos métodos ·de 
aplicáção referidos no parágrafo 1 da presente 
ReCOmendação. 
· 8.1) AO. -término d() seU m_andato, os rey_resel}

tantes· dOS fraDalhadores que tiverem exercido 
suas funções de representação na empresa na 
-i:Jffal estavam empregados e que sejam reinte
grados no seu trabalho deveriam_ ·conservar ou 
recuperar todos os seus dkeltos, inclusive aqueles 
relativos à natureza de seu emprego, seu saládo 
e sua antigüidade no serviço. 

2) No caso dos interessados terem exercido 
suas funções de representação ·principalmente fo
ra da sua ~mpresa, a questão de se determinar 
se as· dtspoSfções do subparágrafo 1 ), anteri-or, 
deveriam set aplicadas, e em que medida, deveria 
ser regulamentada pela legislação nacional ou por 
contrato coletivo, laudo arbitral ou decisão judi
-ciaL 

IV.- Facilidades que deverão ser 
concedidas aos representantes dos trabalha-

- - dores 

9. i)_ ~oeve~·ta_rp se~ Çoncedidas nâ empresa, 
aos ~resentantes dos trabalhadores, as facilida
des apropriadas para lhes permitir o desempenho 
rápido e eficaz de suas funções. 
_ .. ?)-~e~ sentido, deveriam ~_er ~onsid~radas 
as_ç_aracterísticas do sistema de relações operário
p_~ÇI!'lais_ do país e a~ necessidades, importância 
e possibilidades da empresa interessada. 
- 3) A cone,_essão de tais facilidades não deveria 
prejudicar o funcionamento eficaz da empresa 
interessada. _ _ _ 

1 O. -fJ Os representantes dos trabalhadores na 
empresa deveriam desfrutar, sem perda de salário 
nem de benefícios ou outtas vantagens sociais, 
do tempo _livre ne<:essário para desempenhai-em 
as tarefas de representação na empresa. 

2) Na ausência de dispOsições adequadas, po
deria ser exigido do representante dos trabalha
dores a Obtenção de uma permissão do seu Supe
riór-Irfleâiató OU dé outro representante apropria
do -da _djretoria, -nonieado para tais efeitos, antes 
de tomar um tempo livre durante as horas de 
trabalho, não devendo ser negada taJ permissão, 
a não ser por motivo justo. _ _ 

3) Poderão ser fJXaâós limites razoáveis para 
o tempo livre a ser concedido aos representantes 
do~ :tra~alhadores em virtude do disposto no sub
pal'ágrafo 1), anterior. 

11. J) A fim de que os representantes dos tra
balhãdóreS p-ossam desempenhar-eficãzniente 
suas funções, eles deveriam -desfrutar do tempo 
livre necessário para assistirem a reuniões, cursos 
de treinamento, seminários, congressos e Ccinfe
.::ência~ slndiç8is. 
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2) O tempo livre previsto no subparágrafo 1 ), 
anterior, deveria ser concedido sem perda de salá
rio nem-de beneffc[os ou outras lk!rltageliSSOciais, 
ficando entendido que a questão de se determinà.r 
a quem·corresj:>onderia as cargas resu1tantes de
veria ser estabelecida através dos métodos de apli
cação referidos no parágrafo 1 da presente Reco
mendação. 

12. Os representantes dos traba1hadores ila 
empresa deveriam ser autorizados a entrar em 
_todos os locais de trabalho da empresa, quando 
isso fosse necessário, para que lhes seja peimltido 
desempenhar suas funções çie representação. 

13. Os "representantes dos trabalhadores de
veriam ter a possibilidade de estabelecer comunl
caçã_o, sem demora indevida, _com a diretorici da 
empresa e com os representanteS dã meSma, au
torizados a tomar decisões, na medida necessária 
pata ó eficaz desempenho de suas funções. 

14. Quando não existirem outras providên
cias para a. arrecadaÇão das contribuições sindi
-cais, deveria ser permitido que os representantes 
dos trabalhadores, autorizados pelo sindicato para 
essa- função, ·cobrassem periodicamente as con
tribuições sindicais nos locais da empresa. 

- 15. 1) Dever-se-ia autorizar os representantes 
dos trabalhadores que estiverem atuando em no
me de um sindicato a colocar avisos __ sin.dtc~is 
nos prédios da empresa, no local ou locaJs deter· 
minados em comum acordo com a diretoria e 
aos quais os trabalhadores tenham fácil acesso. 

2) A diretoria deveria permitir aos represen· 
tantes dos trabalhadores que estiverem atuando 
em nonie de um sindicato a distribui boletins, 
folhetos, publicações e_ outros documentos do 
sindicato entre os trabalhadores da empresa. 

3) Os,sMsos e documentos referidos neste pa
rágrafo deveriam estar reladonados .c.om a_$ ativi
dades sindicais normais, e a sua colocação_ edis
tribuição não deveria prejudiCar o normal funcio
namento da empresa nem a boa aparência dos 
locais. 

4) Os reptesetitantes dos trabalhadores que fo
rem representantes eleitos no sentido do item b) 
do parágrafo 2 _da presente Recomendação deve
riam desfrutar de facilidades similares compatí
veis com as suas funções. 

16. A empresa deveria pôr a disposição- dos 
representantes dos trabalhadores, nas condições 
e na medida que poderiam ser determinadas pe~ 
los métodos de.aplicação referidos no parágrafo 
1 da presente Recomendação, as facilidades ma
teriais e as informações que forem necessárias 
para o exercício de suas funções, 

17. 1) Os representantes sindicais que não tra
balham na empresa, mas cujo sindicato tiver 

·membros a ele filiados trabalhando na mesma, 
deveriam ter autorização para entrar na empresa. 

2) A determinação das condições para tal en
trada na empresa deveria ser deixada aos méto
dos de aplicação referidos _nos parágrafos 1 e 
3 da presente Recomendação. 

Recomendação 146 
RECOMENDAÇAO SOBRE A IDADE 

MfNIMA DE ADMISSÃO AO EMPREGO 

A Conferência Gerai da OrganiZaÇão Interna
cional do Trabalho: 

CótiVocada em Gehe}>ra pelo Conselho de Ad
nilnlstração do Esciitórlo Internacional do Traba· 
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lho, e reunida nessa cidade em 6 de junho de 
1973_em sua qüinquagésima oitava reunião; 

Reconhecendo que a abolição efetiva do traba
lho de crianças e a elevação progressiva da idade 
mínima de .administração ao emprego constituem 
somente um dos aspectos_ da proteção e pro
gresso das crianças_ e dos menores; 

Levando em conta a preocupação de todo o 
sistema das Nações Unidas por tal proteção e 
tal progresso; 

Tendo adotado o Convênio sobre a idade míni
ma, 1973; 

Desejando definir alguns outros princípios de 
política nesta matéria, que constituem uma preo
cupação da Organização Internacional do Tra
balho; 

Após ter decidido adotar diversas proposições 
relativas à idade mínima de admissão ao_empre
go, tema que constitui o quarto item da agenda 
da reunião, e 

Após ter decidido que tais proposições assu
missem a forma de uma recomendação comple
mentar do Convênio sobre a idade mínima, 1973, 

adota, na data de_ vinte e seis de junho -de mil 
novecentos e_setenta e três,_ a seguinte Recomen
dação, que poderá ser -citada como a Recomen
dação sobre a idade mínima, 1973: 

I. PolítJca Nacional 

1. Para alcançar o êxito ·da política nacional, 
mencionado no artigo 1 do COnvênio sobre a 
idade mínima, 1973, as políticas e os planos na
cionais de desenvolvimento deveriam dar alta 
prioridade à previsão das necessidades dos mem
bros e_ à satisfação de tais necessidades, assim 
como à extensão progressiva e ·coordenada das 
diversas medidas necessárias para assagurar aos 
menores a~ melhores condições para o seu de
senvolvimento físico e mental. 

2. _ Nesse sentido, deveria ser concedida a 
maior atenção a certos aspectos do planejamento 
e da política nacionais, tais como _os seguintes: 

a) o frrme propósito nacional de atingir o pleno 
emprego, de acordo com o ConVênlo e a Reco
mendação sobre a política do emprego, 1964, 
e a adoção de medidas que estimulem um desen
volvimento orientado para favorecer o emprego 
nas zonas rurais e urbanas; 

b) a extensão progressiva de outras medidas 
econômicas e soctais destinadas a aliviar a pobre
za, onde ela existir, e a assegurar às famílias níveis 
de vida e renda de taJ ardem que não seja neces
sário recorrer à atividade econôm!Ca das crianças; 

c) o desenvolvimento e a extensão progres
siva, sem discriminação alguma, da previdência 
social e das medidas de bem-estar familiar desti
nadas a assegurar a manutenção "das crianças, 
incluindo os subsídios concedidos por filhos; 

d) o_desenvolvimento e a extensão progressiva 
de facilidades_ adequadas de ensino e de orienta
ção e treinamento proftSSionais, adaptados em 
sua forma e conteúdo às necessidades dos meno
res em questão; 

e) o desenvolvirilE:ntO e a extensão progressiva 
de facilidades para a proteção e-Q bem-eStar dos 
menores, incluindo os adolescentes que traba· 
Jham, e para favorecer seu desenvolvimento. 

3. .Quando fOr preciso, deveriam ser levadas 
em conta, particularmente, as necessidades dos 
menores que não têm familia ou 'que, embora 
a tenham, não morem com ela, assim como dos 

menores migrantes que moram e viajam com 
suas farru1ias. As medidas adotadas para esse efei· 
to deveriam incluir a concessão de bolsas de estu
do e a formação profissional. 

4. Deveria ser imposta e cumprida a obriga
ção de freqüentar a escola em horário integral, 
ou de participar de programas aprovados de 
orientação, ou formação profissiona1, pelo menos 
até a mesma idade fixada para a admissão ao 
emprego, de acordo com o disposto no artigo 
2 do Convênio sobre a idade mínima, 1973. 

:5. -1) Medidas deveriam ser pensadas no sen
tido de_uma formação preparatória, que não ofe-
reça ris_cos, para os tipos de emprego ou trabãiho 
para os quais a ídade mínima estabelecida, em 
conformidade com o disposto no artigo 3 do Con
vênio sobre a_ idade mínima, 1973, seja superior 
à fiXada para o término da assistência escolar 
obrigatória em horário integral. 

2) · Medidâs análogas deveriaffi ser estudadas 
quando as exigências proftSSionais de determl· 
nada ocupação incluam_ uma idade minima de 
-admiSSão superior à focada para o término da as
SiStência escolar obrigatória em horário integrai: 

D.Idade MinkJui 
-o 6. ~bevena ser f!X.adci a mesma Jdade m-íl·lilna 

para todos setores de atividade económica 
7. 1) Os Membros deveriam focar como um 

dos seus objetivos a elevação progressiva para 
dezesseis anos_ de idade mínima de admissão ao 
emprego ou ao trabalho, determinada de acordo 
com o artigo .2 do Convênio sobre a idade mínima, 
1973. .. 

2) NOs _casoS em que a idade mlnima de ad
missão ao emprego ou ao trabalho, aos quais 
se aplica o artigo 2 do Convênio sobre a idade 
minima, 1973, ainda for iitferior a quinze anos, 
medidas urgentes deveriam ser tomadas para que 
a mesma fosse-elevada a esse número. 

a Nos casos em que não for possível fiXar 
de imediato uma idade mínima de admissão para 
todos os empregos na agricultura e atividades 
conexas-nas Zõllil:1ftul'ais, deveria ser fixada unia 
idade mlnima de admissão, pelo menos, para o 
trabaJho nas -plantações e em outras explorações 
agrícolas que produzam principalmente com fms 
comerciais, às quais se possa aplicar o parágrafo 
3 do artigo 5 do Convênlo sobre a idade mínima, 
1973. --

m. Empregos ou Trabalhos Perigosos 

9. -~Nos caso~ em que a idacfe minima de ad
missão aos tipos de emprego ou de trabalho que 
pOssam ser perigosos par~_ a saúde ou a morali~ 
dade dos menores for inferior a dezoito anos, me
didas urgentes deveriam ser tomadas para ele
vá-la a esse número. 

1 O. 1) Ao se determinar os tipos de emprego 
ou os trabalhos aos quais se aplica o artigo 3 
do Convênio sobre a idade mínima, 1973, deve
riam ser_ levadas em consideração as normas i,n.
temacionais do trabalho pertinentes, tais como 
aS referentes ã. -substâncias, processos ou agentes 
perigosos {incluindo as radiações ionlzantes), as 
operações nas quais há necessidade de suspen
der cargas pesadas e o trabalho subterrâneo. 

2j__ A lista_desses tipos de_ emprego ou de traba
lho deveria ser examinada periodicamente em ca
so necessário, levando em consideração, particu-
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larmente, os progressos cienb1icos e tecnológi
cos. 

11. Nos casos em que, sob o-amparo do dis-
posto no artigo 5 do Convênlo sobre a idade míni
ma, 1973, não tenha sido fixado, imediatamente, 
uma idade mínima para certas áreas da atividade 
econômica ou para certos tipos de empresa, deve
riam ser estabelecidas, para essas áreas ou tipos 
de empresa, disposições apropriadas sobre a ida
de mínima para os tipos de emprego ou trabalhos 
que possam resultar perigosos pafá os menores. 

IV. Condições de Trabalh~---_ 
12. 1) Medidas deveriam ser adota_das para 

que as condições nas quais as crianças e os ado
lescentes menores de dezoito anos de idade estão 
empregados ou trabalhando atinjam e se mante
nham num rúvel satisfatório. Seria- necessáflo vi
giar atentamente essas condições. 

2) Da mesma forma, medidas deveriam ser 
tomadas para proteger e vigiar as condições nas 
quais as crianças e os adolescentes recebem 
orientação e treinamento profissionais nas empre
sas, em instituições de treinamento ou em escolas 
de formação profissional ou técnica, e para esta
belecer norll?'as para sua proteção e p~resso. 

13. !) Com relação à aplicação do parágrafo 
anterior, assim à posta em prática do artigo 7, 
parágrafo 3, do Convênio sobre a idade _mínima, 
1973, dever-se-ia prestar especial atenção a: 

a) a fixação d.e uma remuneração eqüitativa 
e sua proteção, levando em conta o prinéaplo de 
'~salário ~gual por trabalho de !EIU~ valor"; 

b) a estrita limitação das horaS dec:fic_adas ao 
trabalho "por dia e por semana, e a proibição de 
horas extras, a fim de deixar tempo livre suficiente 
para o ensino ou a formação profissional (incluin
do o necessário para fazer os deveres escolares 
de casa), para o descanso durante o dia e para 
atividades de lazer; 

c) o desfrute, sem possibilidade de exceção, 
salvo em casos_ de urgênda, de wn período míni
mo de doze horas consecutivas de descanso no
turno e dos dias habituais de descanso semanal; 

d) a concessão de férias anuais pagãs com 
duração, mínima, de quatro semanas; essas férias 
não deverão ser, em caso nenhum. inferiores a 
aquelas desfrutadas pelos adultos; 

e) a proteção através de planos de previdência 
social, inclusive os regimes de benefícios em caso 
de acidentes do trabalho e doenças profissionais, 
a assistência médica e_os beneficio_s por doença, 
quaisquer que sejam as condições de trabalho 
ou de emprego; 

f) a existêncta de normas satisfatórias de segu
rança e higiene e de instrução e vigilância ade-
quadas. 

2) O subparágrafo 1) deste parágrafo Só será 
aplicado aos jovens marinheiros no caso de que 
as questões nele tratadas não façam parle dos 
convênios ou recomendaçõeS internacionais do 
trabalho que se ocupam especificamente do tra
balho marítimo. 

V. Medidas de Controle 

14.1) Entre as medidas destinadas a asSegurar 
a aplicação efetiva do Convênio sObre a idade 
mínima, 1973, e da presente Recomendação, de
veriam constar: 
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a) o fortalecimento, na medida necessária, da 
inspeçáo do trabalho e serviços_ conexos, habili
tando, especialmente, por exemplo, os ínspetores 
para descubrirem os abusos que possam surgir 
no emprego de crianças _e adolescentes, para eli
minar tais abusos; e 

b) o fortalecimento _dos serviços relacionados 
com a melhoria e a inspeção _da formação nas 
empresas. 

2) Dever-se-ia atribuir grande importância ao 
papel que pode ser desempenhado pelos inspe
tores,. fornecendo informações e assessoramento 
sobre a maneira eficaz de absorver as' disposições 
pertinentes, assim como_ zelando por seu cumpri
mento. 

3) A inspeção do trabalho e a inspeção- da for
mação dentro das empresas deveriam estar es
treitamente coordenadas para conseguir a maior 
efidência econômica; em geral, os seiViços de 
administração do trabalho deveriam estar em es
treita colaboração com os serviços encarregados 
do ensino, a formação, o bem-estar e a orientação 
de crianças e adolescentes. 

15. Dever-se-la prestar especíâl atençãO _a: 
a) fazer cumprir as disposições referentes 8o 

emprego em tipos de emprego ou trabalhos peri
gosos; 

b) impedir, dentro dos Urnltes em que o ensino 
ou o treinamento forem obrigatórios, o emprego 
ou 'o trabalho das crianças e adolescentes_durante 
as horas em que o ensino é mínistrado, 

16. Para facilitar a verificação_das idades, de
veriam ser tomadas as seguintes m_edidas: ~ -~ _ 

a) as autoridades públicas deveriam manter 
um sistema eficaz de registro de nascimentos, 
que deveria incluir a expedição de certidões de 
nascimento; · · · · ~ · · 

b) os empregados deveriam manter e colocar 
à disposição da autoridade competente ou outros 
documentos nos quais estejam indicados o nome 
e sobrenomes e a data de nascimento· ou idade, 
devidamente certificados, sempre que for possí
vel, não s6 de todos os menores por eles empre
gados, mas também daqueles que estiv_erem re
cebendo orientação ou treinamento profissional 
nas suas empresas; 

c) para os menores que trabalham na via públi
ca, em barracas de rua, em lugares públicos,. em 
profissões ambulantes ou em circunstâncias nas 
quais não seja possível controlar os registras do 
empregador, deveriam ser expedidas autoriza
ções ou outros documentos que credenciem sua 
elegibilidade para desempenhar esses trabalhos. 

Recomen~o 147 

Recomendação sobre a prevenção e o 
controle dos riscos profissionais causados 
pelas s~as ou agentes cancerigenos 

A Conferênda Geral da Organização Interna
cional do Trabalho: 

Convocada em Genebra pelo Coriselho -de Ad
ministração do Escritório Internacional do Traba
lho, e reunida nessa cidade em 5 de junho de 
1974 na sua qüinquagésima nona reunião; 

Tendo observado as disposições do ConvêrUo 
e da Recomendação sobie a proteção contra as 
radiações, 1960, e do Convênio e da Recame
dação sobre o benzeno, 1971; 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seçãti 11) 

COnsiderando·que_é _oportuno estabelecer nor
. mas iniemacionais_~sobre _a proteção contra as 

substâncias ou agentes cancerígenos; 
Levando em conta o trabalho correspondente 

de outi8s org~ções intemacioriais, e em espe
;-_c;@_l_ o _da Organização Mundial da Saúde e do 
-- Cen_tro_InteroªcionaJ de Pesquisas sobre o Câncer, 

com os quais colabora a Organização Interna
cional.do Trabalho; 
__ Após ter decidido _adotar diversas proposições 
relativas à preveliçOO e .controle_ dos riscOS profis
siOilais. causados pelas substâncias e agentes can
Cerfgenos, assunto que constitui o quinto item 
da agenda da reunião, e _ . 
-'~Após ter decidido que tais proposições ·assu
fnjsSerr:í a fonna de uma recomendação, · 

adota, na data de vinte e quatro de junho de 
. mil novecentos e_ setenta e quatro, a presente Re
comendação, que poderá ser citada como Reco
mendação sobre o câncer profissional, 1974: 

_ ~·Disposições Gerais 

1. Dever-se-ia procurar, por todos os meios, 
Sub_stituir as substâncias ou agerites cancerígenos 
aos que os trabalhadores possam estar expostos 
durante seu tr~lho por substâncias ou agentes 
não cancerígenos o a substâncias ou agentes ~e

. rios n'ociVõs; rià esçolha.das sut?stâncias oy ~gen
tes de substituição, d~er-se-:ia levar em sonsi9e

-faÇOO-SUas propriedades cancerígenas, tóxi~as ou 
outras. 

2. O número de trabalhadores expostos às 
substâncias ou agente:;; c~cerígenos e a duração 
e os níveis de tal exposição deveriam ser reduzidos 
ap minimo que for compatível com a segurança. 

3. 1) A autoridade competente deveria pres
_crever as medidas que devam ser adotadas para 
proteger os trabalhadores contra os riscos de ex
posição às substâncias ou agentes cancerigenos. 

2. A autoridade competente deveria atualizar 
essas medidas tendo em consideração os reper
tórios de recomendações práticas ou orientações 
que_o Escritório Internacional do Trabalho puder 
elaborar, assim como as conclusões de peritos 
que_ forem convocados pelo Escritório Interna
cional do Trabalho e as informações provenientes 
de outros organismos competentes. 

4. 1) Os empregadores deveriam procurar por 
todos_ os meios_ublizar procedimentos de trabalho 
que não provoquem a formação e, particularmen
te, a emanação, no local de trabalho, de ag~ntes 
canceógeno-s em forma de produtos principais 
oU intermediários, de subprodutos, de resíduos 
Ou em qualquer outra fÓnna. 

2) QuMdo não for possível-_completamente 
wna substância ou _agente cancerígeno, os em
pregadores, em consulta com os trabalhadores 
e suas organizações, e à luz de opiniões proce
dentes de circulas autorizados e, em particular, 
dos serviços de medicina do trabalho, deveriam 
utilizar todos os meios __ apropriados para eliminar 
a exposição ou reduzjr ao mínimo o_ número de 
pessoas expOstas, a duração da exposição e o 
grau da mesma. 

-3_) Nos ~sos que a autoridade competente de
terlnirlar, os empregadores _d~eriam adotar as 
disposições necessárias para a vigilância sistemá
tica da duração e do grau de exposição a substân
cias ou agentes cancerígenos no ambiente de 
trabalfio. 
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-4. QUárido substâncias ou agentPs canceríge
nos forem transportados ·o_u armazenados, todas 
as medidas apropriadas para evitar escapamentos 
ou ·contaminação deveriam ser tomadas. 

5. Os trabalhadores e outras pessoas que parti
cipem de atividades profissioiiaiS que 1m pliquem 
risco_ de exposição a substâncias ou agentes can
ç~rigenos deveriam seguir aS instruções de segu
rança prescritas e utilizar corre_tamente todos os 
meios fornecidos para sua própria proteção ou 
a de outras pessoas. 

U. Medidas de prevenção 

6. A -ãú.tõiidade competente deveria determi
nar periodicainehte as substâncias e agentes can
cerígenos aos quais deveria ser- proibida a expo
sição no trabalho, ou que deveriam ser subme
tidos a autorização e controle, e aqueles aos qUais 
se aplicam Outras disposições da presente reco
mendação. 

7. Ao determinar tais substâncias, a autoridade 
competente deveria levar em consideração -os da
_dos mais recentes- contidos nos repertórios de 
recomendações práticas ou orientações que o Es
critório Internacional do Trabalho puder elaborar, 
assim como-has tOndusões_ de ·reuniões de peri
tos convocados pelo Escn16tio Internacional do 
Trabalho e a il)formação proveniente de outros 
organismos. _ _ __ _ __ 

B- A autoridade competente poderia permitir 
exceções à proibição mediante autorizações que 
específicassem, em cada caso: 

a) as medidas técnicas, de higiene e de prote_
ção pessoal que deverão ser observãdas; 

b) a vigilância médica ou os exameS o_u pes
quisas que deverão ser realizados; 

c) os registras que deverão ser mantidos; e 
d) as qualificações profissionais exigidas aos 

encarregados da vigilância da exposição a essas 
substâncias ÇlU agentes. 

:9.1) No que diz respeito às substâncias e agen
tes submetidos a autorização ou controle, a autori
dade competente deveria: 

a) obter o assessoramento necessário, espe~ 
cialmente quanto à existência de produtos ou mé
todos de substituição, quanto às medidas técni
cas, de higiene e de proteção pessoal e quanto 
à vigilância médica e aos exames e pesquisas 
que forem r-ealizados antes, durante e após o tra
balhador ser destinado a tarefas que envolvam 
o uso de tais substâncias ou agentes; 

b) exigir que sejam tomadas as medidas ade
quadas. 

,-2;) A autoridade competente deveria também 
fix~r_ os cfitérios_ para:d~termina_r o grau de_ expo
sição a substâncias ou agentes cancerígenos, e 
estabelecer, nos casos apropriados, níveis que de
veriam seJVir como indicadores para a vigilância 
do ambiente de trabalho com relação às medidas 
técnicas de prevenção necessárias. 

1 O. A autoridade competente deveria zelar para 
que sejam mantidas atualizadaS as decisões refe
rentes ~ substâncias_ ou agentes ç:_an_ç_erígenos 
adotadas em virtude c;lesta parte da presente reco
mendação. __ 

III. Vigilância da saúde dos trabalhadores 

11. Deveria ser previsto, po[ via legislativã ou 
por qualquer outro método, de acordo com a 
prática e as condições_nadonais, que todo traba
lhador empregado em tarefas que envolvam a 
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exposição a certas substândas ou agentes cance
rigenos espe'élficos seja submetido, segundo os 
casos, a: 

a) um exame médico antes de ser empregado; 
b) exames médicos periódicos, a intervalos 

apropriados; · 
c) exames biológicos ou outros exameS_ Ou In

vestigações necessárias para avaliar sua exposi
ção e seu estado de saúde com relação aos riscos 
profissionais. 

12. A autoridade competente deveria zelar para 
que fossem dadas disposições no sentido que 
Os trabalhadores continuem sendo submetidos 
a exames médicos, exames biológicos e outros 
exames ou investigações apropriados após terem 
saído dos empregos r~f~ridos no parágrafo 11. 

13. Os exames médicos e outros exames ou 
investigações previstos nos parágrafos 11 e 12 
da presente recomendação deveriam ser realiza
dos, na medida do possível, durante as horas de 
trabalho, e não deveriam representar nenhuma 
despesa para os trabalhadores. 

14. Se, como resultado de quaJquer medida 
adotada em virtude da presente recomendação, 
for considerado inoportuno continuar expondo 
um trabaJhador às substâncias ou agentes cance
rígenos no curs_o do seu emprego normal, deve
riam ser utilizados todos os meios razoáveis para 
transferir esse trabalhador a outro emprego con
veniente,_ 

15.1} A autoridade competente deveria estabe
lecer e manter, quando for viável com a maior 
rapidez possível, em cooperação com os empre
gadores individuaJmente e os representantes dos 
trabalhadores, um sistema para a prevenção e 
controle do câncer de origem profiSSional, incluin
do: 

a) o estabelecimento, manutenção, consetva
ção e transferência de registras; 

b) o intercâmbio de informações. 
2) No estabelecimento de tal sistema de regis

tres de intercâmbio e informações deveria ser le
vada em conta a assistência que possam prestar 
as organizações internacionais e nacionais, inclu
sive as organizações de empregadores e de traba
lhadores, e os empregadores individualmente~ 

3) No caso de extinção da empresa, deveriam 
ficar disponíveis os registras e informações que 
a mesma possua em virtude do disposto no pre
sente parágrafo, segundo as insb'uções que a au
toridade competente fornecer a esse respeito. 

4) Em qualquer país onde a autoridade com
petente não estabeleça esse sistema de registros 
e informações, os empregadores, em consulta 
com os representantes dos trabalhadores, deve
riam procurar realizar, por todos os meios, O.!:. 

objetivos deste parágrafo. 

IV. lnfonnação e Instrução 
16.1) A autoridade competente deveria pro

mover estudos epidemiológicos e de outro tipo, 
e reunir e divulgar informações sobre os riscos 
de câncer profissional, com a ajuda, se for o caso, 
das organizações nacionais e internaCionais, in
cluindo as organizações de empregadores e de 
trabalhadores. 

2) A mesma deveria esforçar-se também em 
estabelecer os critérios para determinar o poder 
cancerígeno das substâncias ou agentes. _ 

17. A autoridade competente deveria estabe
lecer manuais adequados de instrução, para uso 

dos trabalhadores e dos empregadores, sob_re ~s 
substãnciéts e agentes suscetivefs d~ _provocar o_ 
câncer profissional. 

18. Os empregadOres deveriam solicitar infor
mações; particularmente das autoridades compe
tentes, ·sobre-Os riSCos de C:ancer que possa apre
sentar-qualquer SUbstância ou_ age'nte cujo uso 
seja introduzido, ou irá sedilfrOduzido na empre
sa; quando houver suspeita de que ta1 substância 
ou agente possua poder cancerígeno, ·deveriam 
decidir, em consulta com a autoridade compe
tente, quais outros estudos deveriain ser reali-
zadOs. -

19. Os empregadoreS- deVeriam assegurar-se 
de que toda substância ou agente cancerigeno 
ostente, no local de trabalho, uma indicação apro
priada sobre o -risCo -CJI)-e--enYolve, destinada ao 
trab,alhador que _poderia estar exposto a tal subs-
tância ou agente. _ 

20. '-Antes de determinar uma ocupação para 
o trabalhador, e, posteriormente, de maneira regu
lar e nos ça_sos em qúé fór intrOduzida uma nova 
substância ou agente cancerígeno, os -emprega
dores deveriam instruir os trabalhadores acerca 
dos ristes aos que estariam expo·stos durante a 
produção- ou utilização -de tais substâncias ou 
agentes, e acerca das medidas que deveriam ser 
aplicadas. 

21. As organizações de empregadores e de tra
balhadores deveriam adotar medidas concretas 
para realizarem programas de informação e in~ 
truç:ão sobre os riscos de câncer profissional e 
deveriam incentivar a plena participação de seus 
membros nos prõgramas de preVenção e con
trole. 

V. Medidas de aplicação 

22. lodo membro deveria: 
a} -ª-deitar, por via legislativa ou por qualquer 

outro método, de acordo com a prática e as condi
ções· nacionais, as-medidas necessárias, incluindo 
o es~eledmento de sanções apropriadas para 
levar a efeito_~ disposições da presente recomen
dação; 

b) indicar a quais organismos ou pessoas 
cómpéte, de acordo com a prática nacional, a 
obrigação de assegurar o cumprimento das dis
posições da presente_ recomendação; 

c) comprometer-se a proporcionar os seiViços 
de inspeçáo apropriados para zelar pela aplicação 
das diSposições da presente recomendação, ou 
certificar-se de que wna inspeção adequada seja 
exerCida. 

23.- Na aplicação das disposições da presente 
recomendação, a autoridade competente deveria 
consultar as organizações interessadas, mas re
presentativas, de empregadores e de trabalhado
res. 

_ Recomendação 171 

RECOMENDAÇÃO SOBRE OS SERVIÇOS 
. . . -DE SAUDE NO TRABAU-10 

A êonferênChi--GerãJ da-Orgai\ilãção Intenla
clonal do Trabalho, convocada pelo Conselho de 
Administração da Repartição Internacional do 
Trabalho e reunida em Genebra a 7 de junho 
de 1985, em sua septuagésima primeira reunião; 

Tendo em conta que a proteção dos trabalha
dores contra as doenças, sejam profissionais ou 
não, bem como contra os acidentes de trabalho, 

Jcúiho de !988 

constitui uma das tarefas atribuídas à OrgarUzação 
Internacional do Trabalho por parte_ da sua Cons-
tituição; -

Lembrando as convenções e as recomenda
ções internacionais do trabalho sobre a matéria 
e, em especia1; a: recomendação sobre a proteção 
da saúde dos trabalhadores, 1953; a recomen
dação sobre os serviços da mediCina do trabalho, 
1959; a convenção sobre os representantes dos 
trabalhadores, 1971, e a convenção e a recomen
dação sobre a segurança e ~ saúde dos trabalha
dores, 1981, que estabelecem Os pfiti:cípios de 
urna política nacional e de uma ação em JiÍvel 
nacional; e a declaração tripartite de princípios 
sobre as empresas multinacionais e a Politica so
da!, adotada pelo Conselho de Administração da 
Repartição Internacional do Trabalho; 

Após ter decidido adotar diversas propostas ra
lativas a_os serviços de saúde no trabalho, questão 
que constitui o quarto ponto da agenda da reu~ 
nião,e 

Após ter decidido que_ as referidas propostas 
adotem a forma de uma recomendação que com
plete a convenção Sobre os serviços de saúde 
notrabalho,-1985:- -- - --

1. Princípios de uma política nacional 

1. De acordo com as condições e a prá~ca 
nacionais e rilediante consultas junto às organi
zações de empregadores e trabalhadores mais 
representativas, quando estas existam,_todo mem
bro deveria formulai, aplicar e re_examinar periodi
camente uma politica nacional ccrerente sobre 
serviços de saúde no trabalho, abrangendo os 
princípios gerais das suas funções, de sua organi
zação e do seu funcionamento. 

2.1) Todo membro deveria estabelecer pro
gressivamente serviços de saúde no trabalhO para 
todos os trabalhadores, inclusive os do setor públi
co e os membros das cooperativas de produção, 
em todos os ramos dQ. atividade econômlca e 
em todas as empresas:As disposições adotadas 
deveriam ser adequadas e apropriadas com ·rela
ção aos riscos específicos para a saúde que preva
leçam nas empresas. 

2} Na medida em que for necessário e pi-atica
mente exeqüíVel, deveriam ser adotadas cjispo
sições para faCilitar aos trabalhadores autônomos 
a obtenção de_ uma proteção_ análoga à prevista 
na Convenção sobre os serviç_os de saúde no tra
balho, 19S5, e na presente Recomendação. 

O. Funções 

3. A função dos serviços de saúde no trabalho 
deveria ser essencialmente preventiva. 

4. Os serviços de saúde no trabalho deveriam 
estabelecer um programa de atividades adaptado 
à empresa ou às empresas que sirvam, principal~ 
mente_ em função _dos riscos profissioriais' que 
se apresentem nos locais de trabalho e dos pro
blemas especificas que existem nos respectivos 
ramos -da attvidade económica. - -

A- VlgDâncla do Melo Ambiente de Trabalho 

5.1) A vigi1ància do meio ambiente de trabalho 
deveria abranger: 

a) a identificação e avaliação dos fatores do 
mefo ambiente de trabalho -que possam afetar 
a saúde dos trabalhadores; 

b) a avaliação das condições de higiene do 
trabalho_ e dos fatores da organização do trabaJho 
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que possam gerar riscos para a saúde dos traba
lhadores; . . .. 

c) a avaliação dos meios de proteção col~-. 
e individual; -

d) a avaliação, s.empre que apropriada, da ex
posição dos trabalhadores_ aos agentes nocivos,, 
por meio de métodos de controle válidos e de 
aceitação genera1iza.da; 

e) a verificação dos sistemas de controle desti
nados a reduzir ou a eliminar a exposição. 

2) A referida vigilância deveria ser efetuada no 
que se refere aos demais serviços técnicos da_ 
empresa e com a cooperação dos trabalhadores, 
interessados e dos seus representantes na empre
sa ou da comissão_de segurança e higiene, quari-_ 
do existam. 

6.1) De acordo com a legislação e a prátiCa
nacionais._ os dados resultantes_ da vigilância do 
local de trabalho deveriam ser registrados de mo
do adequado a serem mantidos à disposição do 
empregador, dos trabalhadores _e de seus repre
sentantes na empresa ou da comissão de segu
rança e higiene, quando existam. 

2) Os referidos dados deveriam ser utilizados _ 
de modo a respeitar seu caráter confidencial e 
somente para orientar e assessorar n() qt,~e se 
refira às medidas que viseTn a nlelhol-ar o am
biente de trabalho e a saúde e segurança dos 
traba1hadores. 

3) A autoridade competente deveria ter acesso 
a esses dados, que somente deveriam ser comu
nicados pelo seJViço de saúde a terceiros me
diante prévio consentimento do empregador, dos 
traba1hadores e de seus representantes na empre
sa, ou da comissão de segurança e higiene, se 
~illem. -

7. A vigilância do melo ambiente de trabaJhO 
deveria abranger as visitas do pessoal dos serviços 
de saúde no trabalho que forem necessárias ao 
exame dos fatores do meio ambiente de trabalho 
capázes de afetarem a saúde dos trabalhadores, 
a saJubridade do meio ambiente de trabalho e 
as condições de trabalho. 

8. Os serviços de saúde no trabalho deveriam: 

a) realizar, quando necessário, a vigilância da 
exposição dos trabalhadores a riscos especiais 
para a saúde; 

b) supervisionar as instalações sanitárias e ou
tras instalações colocadas à disposiçâb dos traba
lhadores por parte do empregador, como _o forne
cimento de água potável, refeitórios e a1ojamen
tos· 

c) assessorar no que respeita às possíveis inci
dências da utilização de tecnologias sobre a saúde 
dos trabalhadores; -

d) participar e assessorar no que respeita à 
escolha dos equipamentos necessários para a 
proteç:ão individual dos trabalhadores contra os 
riscos profissionais; 

e) colaborar na análise dos postos de trabalho 
e no estudo da organização do trabalho e dos 
métodos de trabalho, a fl!ll de garantir uma me
lhor adaptação do trabalho aos trabalhadores; 

f) participar nas análises dos acidentes de tra
baJho e das doenças profissionais, bem como 
nos programas de prevençã9 de acidente. 

9. O pessoal que prestar seviÇos de saúde no 
trabalho deveria, após ter informado _o_ empre
gador, os trabalhadores e_ se_us representantes 
quando for apropriado: 

a), ter livre acess.o.-a todos os locais de trabalho 
e..às)nsta)açõ~S.que a emp-resa põe à disposição 
dos traba1hadores; 

b) ter açesso_ às_ infprmações sobre méto_dos, 
norrT)as çie trab.a_l_ho, produtos, matérias e substân
cias 1,1tili.wdos o~ çuja)J_tiliza~Q seja prevista, Qe:s
d~ que se preserve o sigilo de toda informação 
de nature_za sonfidencial_~~ f9r recolhida e que 
nâ6-diga respeito à saúde dos trabalhadores.:, 

c) poder recolher amostras, para fins de análi
se, dos produtos, m~térias e substâncias utilizado_s 
o_u_m~nipulados. 

1 o~ -o~ serviços de saúde no trabalho deveriam 
ser consl)ltados sot:>re qualquer mudança prevista 
no referente a m~todos e condições de trab.alho 
que _poSSa- te~ algUm .efeito sobre a saúde_ ou a 
s~Ur~f!ç_a .d9~ tr~a_lhado~s. 

B. Vigilância da Saúde dos Trabalhador~ 

11. 1) A vigilância da sáude dos trabalha_dores 
deveria abranger, nos casos e co11-forrne às condi
ções defmidas pela autoridade competente, todas 
as avaliações necessárias à proteção de saúde 
dos .trabalhadores, _que podem incluir: 

-a) urna _ãVa1iaçao da saúde dos trabalhaQores 
antes_que lhes sejam atnbuídas tarefas espedficas 
qtie" POss"am implicar perigo para sua saúde. ou 
a dos demais; _ _ 

b) avaliações de saúde periódicas durante todo 
empr~go que ir:nplique uma exposição a riscos 
particulares para a saúde; 

c) uma avaliação da saúde dos trabalhadores 
que retOmem O frabalho após uma ausência prolon
ga clã Por motivos de saúde, com o fim de desc~ 
brir suas eventuais origens profisSi_onais, de reco
mendar Uma ação adequada para proteger os 
trabalhadores e de determinar a adaptabilidade 
dos trabalhadores a suas tarefas e a necessidade 
de _urna reclassificação e de_ uma readptação; 

d) avaliações de saúde quando do fim e após 
o fllll-de missões em postos de t_.!:abalho que impli
quem riscos capazes de provo1:ar prejuízos ulte
ljores pa-rã sua saúde ou de contribuir para esses 
prejulzos. 

2) Deveriam ser adotadas disposições para 
proteger a intimidade dos trabalhadores e evitar 
que a Vigilância da saúde não seja utilizada com 
fins discriminatórios ou de qUalquer outra forma 
prejudiciais aos interesses deles. 

12.1) Quando os trabalhadores estiverem ex
postos a riscos profiSSionaiS especificas, a vígliâit
cia_~o seu estado de sáude deveria abranger, sern
pre q'ue necesSário~ além dos exames de saúde 
previstos no _parágrafo 11 da-PreSente RecOmen,;. 
dação, todos os exames e as pesquisas neceS~ 
sáiiOS- -para detectar os níveis de exposição e as 
reações e os efeitos biológicos precoces. _ 

2) Quando existir um ·método válido e de acei
tação generaJizada para a vigilância biológica da 
saúde dos trabalhadores com vistas à detectaçã-o 
precoce dos efeitos para a sa~de da exposição 
a riscos profissionais específicos, esse metódo 
poderá ser utilizadO_ para identificar os trabalha
dores que requeiram um exame mir!dico circuns
tanciado, sujeito ao consentimento individual do 
trabalhador. 

13. _Os seJViços de saúde no trabalho deveriam 
ser infOfníi:idOs dos casos de. doenÇa entre os 
trabal_hadores e das faltas ao t!abalho por motivos 
de $aúde-, ç fim de potlerem identificar qualquer 
relação entte_as- causas da doença e os riscos 
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para a saúde que possam existir nos locais de 
trabalho. O pessOal encarregado dos serviços de 
saúde no trabalhO não deveria se( obrigadO pelos 
empregadores a verificar as razões de falta ao 
trabalho. 

14.1) Os serviços de saúde no trabalho deve
riam registi"ar o-s dados relativo_s à saúde dos tra
balhadores__ em dossiês de saúde pessoais e confi· 
denciais. Esses maços deveriam conter informa
ções a respeito das tarefas que tenham sido exe
cutadas pelos- trabalhadores, da -sua exposição 
aos_ rtscos profiSSiomiis irierentes â seu trabalho 
e dos resultados de toda avaliação da exposição 
dos trabalhadores_ads referidos riscos, 

2) O pessoal que presta serviços de saúde no 
trabalho somente deveria ter acesso aos dossiês 
de saúde se a informação neles contida tiver rela
ção com b cumprimento das suas funções. Quan
do os dossiês contiverem informações pessoais 
de caráter médico-confidencial, esse acesso deve
rá ser limitado ao peSsoal médico. 

3) Os dados pessoais_ relativos à avaliação do 
estado de saúde somente deveriam ser comuni
cados a terceiros com o consentimento prévio 
do trabalhador, devidamente informado. 

15. A legislação nacional, a autoridade compe
tente ou a prática nacional bas_eada em regras 
éticas reconhecidas deveriam prescrever as corF 
dições e· o período de conservação dos dossiês 
pessoais de saúde, as condições relativas à trans
missão e à comunicação deles e as medidas ne
cessárias à preservaç'ª-_~ ci_C? ~eu caráter confiden
cial, em particular quãndo as informações neles 
contidas estivererri regiStra9Qs em computador. 

16.1) Ao terminar um exame médico prescrito 
para determinar a aptidão de um trabalhador para 
um posto de trabalho que implique exposição 
a um risco- determinado, o médico que o tiver 
realizado deveria comunicar suas conclusões, por 
escrito, ao trabalhador e ao empregador. "' 

2) Essa cdmunicãçáo não .. deveria conter ne
nhurria iildicação de ·natureza médica; conforme 
ao caso, peódeifa-- iii dica r que o trabalhador se 
encontra ãpto para o posto de trabalho previsto 
ou eilfão especifkãr- õs -tipos de --trabalho e as 
condições _de trabalho_ qu_e __ lh~ -~ejam contra-in
dicadoS, iernpofáiiã. ou- permanentemente, do 
ponto de vista médico. 

17. QUailâOa manutenção de Urritraóalhador 
em um posto de trabalho for contra-indicado por 
motivos de saúde, os serviços de saúde no traba
lho deveriam colaborar nos esforços que vis~rn 
a encontrar outra cãioC:ãÇâo nã empresa. ou outra 
solução adquada, para o referido trabalhador. 

18. Quafldô a vigilânCia da saúde permitir iden
tificar -uma doença profissional, ela deveria ser 
nOtificada à autoridade competente segundo a 
legislação e a prática nacionais. O empregador, 
os trabalhadores e seus representantes deveriam 
ser informados de que a citada notificação foi 
realizada. 

C. lnfonnação, Educação, Formação, Asses
soramento 

19. Os serviços de saúde no trabalh~o deyeriã"rn 
participar na elaboração e na aplicação de progra
mas de informação e de educação e formação, 
destinados ao pessoal da empresa, sobre ques
tões de saúde e de higiene relacionadaS com o 
trabalho. 
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20. Os serviços de saúde no trabalho _deveriam 
participar "f1-a iriTõriTülção e-n-õ ãpeifetçoamento 
periódico do pessoa1 de primeiros_s_ocorróS e ria 
formação gradual e continuada de todo o pessoal 
da empresa que _contribuir para a segurança e 
a saúde no trabalho. 

21. Para promover a adaptação do trabalho 
aos trabalhadores e a melhoria das condições 
e do meio ambiente de trabalh_o, os serviços de 
saúde no trabalho deveriam assymir a função de 
assessoria do empregador, dos trabalhadores, 
dos seus representantes na empresa e da comis
são de segurança, e higiene, quando existirem, 
a respeito dos problemas de saúde,- de higiene 
do trabalho e de ergonomia; deveriam, também, 
colaborar com os organismos que já a tu em como 
assessores nessa esfera. -

22.1) Todo trabalhador deveria ser infÕnnãdo, 
de modo conveniente e adequado, dos riscos para 
a saúde presentes no seu trabalho, dos resultados 
dos exames de saúde a que tenha sido submetido 
e da avaliação do seu estado de saúde. 

2) Todo trabalhador terá o direitO de que seJa 
corrigido qualquer dado que seja erróneo ou que 
possa induzir a erro. _ _ 

3) Os serviços de saúde no trabalho deveriam, 
também, assessorar os trabalhadores, em bases 
individuais, a respeito da sua saúde em relação 
com seu trabalho. 

D. Primeiros Socorros, Tratamentos e Pro· 
gramas de Saúc;le 

23. Tendo em conta a legislação e_ a prática 
nacionais, os serviços de saúde no trabalho nas 
empresas deveriam fornecer primeiros socorros 
e atendimento de u_rgênda aos trabalhadores vfti
mas de acidentes _ou de indisposições no local 
de trabalho, bem como colaborar na organização 
da adminiStração de primeiros socorros. 

24. 'fendo em conta _a_ organização da medi
cina preventiva em nível nacional, os serviços de 
saúde no trabalho poderiam, sempre que possível 
e adequado: 

a) proceder a imunizações relativas aos risc_os 
biológicos presentes no local de trabalho; 

b) participar de campanhas de proteção da 
saúde; 

c) colaborar com as autoridades sanitárias no 
quadro de programas de saúde -púb!icã. . 

25. Observando a legfslação_e a prática nacio
nais e com prévia consulta às organizações de 
empregadores e de trabalhadores maís represen
tativas, quando es~s ~$fi}; a autorlç!ade com
petente, caso necessário, deveria a!Jtori1:ar os ser
viços de saúde no trabalho, de comum acordo 
com todos os interessados- inclusive o próprio 
trabalhador e seu médico de cabeceira, ou um 
serviço de cuidados primários de saúde, confor
me o caso -, a assumir uma ou várias das fun
ções s_eguintes, ou a delas participar: 

a) o tratamento dos trabalhadores que não te· 
nham interrompido seu trabalho ou que a ele 
se tenham reintegrado após um perfodo de au
sência; 

b) o tratamento das vítimas dos acidentes de 
trabalho; "" ~ -,·,-- ·--

c) o tratamento das doenças profissionais e 
das moléstias agravadas pelo trabalho: 

d) os aspectos méc:Ucos da reeducação e da 
readaptação profissionais. 

DIÁRIO DO.CONGRES$0 NACIONAL (Seção II) 

26. Observadas a legislaçãO" e ã prática nacio
nais ·em matérfa- de" Organização da atei1ção à 
sa~de e do afa~tãmento dos centros que a forne
cem, os serviçoS Cle Saúde no trabalho poderiam 
desenvolver outras atividades reladõri"ãâãs- com 
a saúde, incluindo a assiStência médica Curativa 
aos trabalha_dores e a suas familias, na forma per. 
mit_id~ J?ela autoridade competente, mediante 
consUlta-as orQanizações de empregadoreS e de 
_trabat!1â(fores mais representativas, quanáo estas 
existam·. · · - ~ 

27. Os serviçoS de saúde no trabalho deveriam 
coope-rar-Com os demais servíçCis-TntereSSados 
na e_Jaboração de planos de emergência, para fa
zer face a a:cídentes importantes. 

E. OutraS-FunçõeS 

28. Os serViç~ de saúde no trabalho deveriam 
analisar os_re_su!_tad_os__da vigilância da saúde dos 
trabalhadoreS e do meio ambiente de trabalho, 
bem como os resultados da vigilância biológica 
e da vigilância permanente individual relativa à 
exposição dos trabalhadores a determinados ris
cos profissJõnais, quando eStes existirem, a fim 
de avaliar as possíveis relações -entre a exposição 
aos· riscos profissionais e os prejuízos à saúde, 
e de propor medidas conducentes à melhora das 
condições e do meiõ ambiente de trabalho. 

29. Os serviços Çle saúde-no trabã.lho-deveriam 
elaborar planos e, com freqüênCia adequada, rela
tórios sobre Suas atividades e sobre as condições 
de saúde -na- empresa. Esses planos e relatórioS 
deveriam ser postos à disposição do empregador 
e dos representantes elos tral;:talhadores na e!"!"~ pre
sa ou da comissão-de segwança e ]Jigiene, quan
do estes existam; a -~U~o[idade competente deve-
ria ter acesso-a eleS. - - - -

30. _ 1) Na medida dos seus recursos, os servi_· 
ços de_ saúde no trabalho, mediante consulta aos 
representantes dos empregadores e dos trabalha
dores, deveriam contribuir para a pesquisa, parti· 
cipando de estudos ou levantamentos realizadqs 
no_ nJye:l dél empresa_ ou do ramo de_ atividade 
econômica, por exemplo, com a finalidade de co
letar informações epidemiológicas e orientar suas 
~tividades. 

2} Os resultados das medições realizadas ao 
longo da vigilância do ãmbiE~nte de trabalho e 
os resu1tados das avaliaçOes da saúde dos traba~ 
lhadores poderão ser utilizados para fins de pes· 
quisa,_desde _que observadas as reservas dos pará
grafos 6.3); 11. 2); e 14. 3), da presente Recomen
dação. 

31. Os serviços de saúde no trabalho deveriam
participar com outros serviços da empresa, quan~ 
do for conveniente, das medidas que visem a im
pedir que as atividades desta provoquem prejuízos 
ao meio ambiente em geral. 

III. Organização 

32. Na ll1edida do possível, os-serviços de ~aÓ
de no trabalho deveriam estar localizados no local 
de trabalho ou próximOs a etes;-ou- então estar 
organizados de molde a garantir o desempenho 
das suas fun_ções no local de trabalho. 

33. i) Os_ empregadores, os trabalhadores e 
seus representantes, se estes últimos existirem, 
deverão cooperar na aplicação de -medidas relati
vas à orgarüzação ·e- aos deni.ais aspectos doS --
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serviços de saúde no trabalho, bem como del_f!!s 
participar em bases eqüttativas. 

2) Observadas as Condições e a prática nado
nais, os empregadores e os trabalhadores, seus 
representantes na ·empresa, ou a ·comTssao de 
segurança e liigiene', "qüãt'"ido eXiStirem, deveriam 
participar dãs â&isões Sóbre a organização e o 
funcionªmento desses serviços, inclusive no to
cante à contratação de pessoal e ao planejamento 
dos programas do serviço. -

34. l) Os se!Viços de saúde_ nO trabalho po
dem ser organizados, conforme for o casO, çQmo 
serviços para uma ·só empresa ou co1ncrserviços 
comuns a várias empresas-. --- -------

2} Observadas as condições e a prática hãdo
nais, os servíços de saúde poderiam ser organi
zadOs por: 

a) enipresas ou grupos de empresas interes-
sados; 

b) perderes públicos ou s~rviços ofid~iS; 
c) instituições de previdência social; 
d) qualquer outro organismo_ habilitado por 

autoridade competente; 
e) urria combini1ção de qualquer das fónnulas 

supra. · 

3) A autoridade _çompetente deveria esP~?cifi· 
caras circunstâncias em que, quando não se hou
ve·r õrganiZãd6 SerViÇos de S"aúde no trabalho, os 
seiViços adequãdos existentes poderiam ser reco
nhe_cidos provisoriamente como organismos ha
bilitados rio sentido_ do subparágrafo 2), d, supra. 

35. Nos ~sos em que a autoridade compe
tente, após consultar as organizações de empre
gadores e de trabalhadores representativas itite- _ 
cessadas, quando eStas existirem, detenninar 4Ue 
o estabelecimento de um serviço_ de satide no 
trabalho ou ó acesso a tal serviço é pJ;aticamente 
impossível, as empresas deveriam. em caráter 
provisório, e após consulta aos representantes dos 
trabalhadores na empresa ou à comissão de segu~ 
rança e higiene, quanâo existirem, Conduír Wli 
acordo com um serviço médio da Jocaljdade para 
proceder aos exames de saúde detenninados pela_ 
legislação nacional, con_~lar as condições s_anitá
rias existentes na empresa e zelar por que OS pri
meiros socorros e Q atendfn:lenio de urQênC:iã es
tejam organizados de forma apropriada. 

IV. Condições de Funclonameni:O -

36. 1)- Observada a legislação e a prática na
cionais, os serviço;s de saúde no trabalho d_eve~ 
riam ser formados por equipes multidisciplinares 
constituídas em função da naturez~ _das tarefas 
a Serem execUtadas. -

2) Os serviços de saú®_n_p trabalho deveria_m 
díspar de pessoal técnico em número _wficieij~_. 
com formação especializada_ e experiência eiri es
feras como a medicina do trabalho, a higien_e _do 
trabalho, a ergonomia, o cuidado de enfennaria 
do trabalho e outras ·questões conexas. Esse pes
soal deveria, até o ponto máximo em que for 
possível, estar a par dos progressos dos conheci~ 
mentes científicos e técnicos necessários para de
sincumbirKse de suas funções, bem como ter a 
possibilidade de fazêKlo_ sem perda de ve:nçimen
tos. 

3) Os serviços de saúde no tr$alho dev:eriam, 
além dísso, contar com o pessoal administrativo 
necessário para seu funcionamento. 
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37. 1) Dever-se_-ia proteger a independência 
profissional do p_essoal que preste serviços no 
referente à saúde no trabalho, observadas a prá
tica e a legislação nacionais. Isso poderia ser efe
tuado por meiO de leis, regulamentos e consultas 
adequadas entre o empregador, os trabalhadores 
e seus representantes ou a comissão de segu-
rança e higiene, caso exista. -- _ _ 

2) A autoridade competente deveria especifi
car, quando adequado, observadas a legislaç:ão 
e a prática nacionais, as coi1dições relativas à con
tratação e à dispensa do pessoal dos serviços 
de saóde no trabalho, mediante consulta às orga
nizações representativas de empregadores e de 
trabalhadores interessadas, 

38. Com a ressalva das exceçõ.es previstas em 
leis e regulamentos nacionais, todo o pessoal de 
um serviço de saúde no trabalho deveria estar 
obrigado a guardar segredo profissional sobre os 
dados médicos e técnicos ·de que venha a tomar 
conhecimento por causa das suas funções e das 
atividades do serviço. · 

39. 1) A autoridade competente pode esta
beJecer normas relativas aos locais e aos equlpa
mentos necessários para O funCionamento dos 
serviços de_ saúde no trabalho. 

2) Os serviços de saúde no trabalho deveriam 
contar com instalações ·adequadas para realizar 
as análises e os testes necessários para a vigilância 
da saúde dos trabalhadores e da salubridade do 
meio ambiente de trabalho. 

40. 1) No quadro de um enfoque multidis
ciplinar, os serviços de-saúde no trabalho deve-
riam colaborar com: 

a) os serviços que se ocupam da segurança 
dos trabalhadores na empresa; _ 

b} os diferentes_serviços ou unidades de pro· 
dução, para ajudá-los a formular e a aplicar pro
gramas preventivos convenientes; 

c) o departamento de pessoal da empresa e 
os demais serviços interessados;_. 

d) os representantes dos trabalhadores na em
presa. bem como seus representant~s_ ~e segu-_ 
rança e higiene, se estes ·existirem. 

2) Quando for adequado, os serviços de saúde 
no trabalho e os servíços de segurança no traba
lho poderiam ser organizados em conjunto. 

41. Os serviços de saúde no trabalho deveriam, 
além disso, manter cantata, quando for preciso, 
com os serviços e os organismos exteriores em 
relação à empresa que se Octlpem de questões 
relativas à saúde, à higiene, à segürança, à readap
tação, à reciclagem e à classificação profissionais 
e às condições de trabalho e de bem-estar dos 
trabalhadores; deveriam também manter contato 
com os serviços de inspeção e o orga'1ismo nacio
nal encarregado de participar no Sistema Interna
cional de Àlerta para a Segurança e a Saúde dos 
Trabalhadores, estabelecido no quadro da Orga
nização Intemadonal do Trabalho. 

42. A pessoa encarregada de uin serviço de 
saúde no trabalho deveria poder, observado o dis
posto_ no parágrafo 38, consultar a autoridade 
competente, após ter informado do fato o empre
gador e os representantes dos trabalhadores na 
empresa ou a comissão de segurança e higiene, 
caso existam, a respeito da aplicação das normas 
de segurança e higiene do trabalho na empresa. 

43. Os serviços de sãl:ídi nO trabalho de toda 
empresa, nacional ou multinacional, que tenha 

mais de_ um estabelecim~nto, d~veriam prestar 
o nível máximo de serviços, sem discriminação, 
aos trabalhadores de to_dos os seus estabeJeci
mentos, em qualquer lugar ou país em que estive
rem localizados. 

V. Disposições Gerais 

44, _ 1) No quadro d~ sua_ responsabilidade 
pela SeguranÇa e pela saúde dos trabalhadores 
que en:'lpregam, os empregadores deveriam ado
tar todas as providências necessárias para facilitar 
o cumprimento das f~nções dos serviços de saú
de no trabalho. 

2) Os trabalhadores e suas organizações deve
riam dar &eu_apoio aos serviços de saúde no traba
lho no cumprimento ·aas suas funções. - · 

45. As prestações relativas à saúde no trabalho 
reãliZãdas pelos serviços de saúde no trabalho 
deveriam ser completamente gratuitas para os 
trabalhadores. 

46. Quando os serViÇOs de saúde no trabalho 
tenham Sido estabelecidos e suas funções tenham 
sido fixadas pela legislação nacional, esta deveria 
também ter determinado a forma .de financiamen
to desses serviços. 

47. Para os efeitos da presente Recomenda
Çao, a expressão "representantes dos trabalha-_ 
dor~s na empresa" designa_pessoas~coQhecidas 
enquanto-tal pela-legiSlação ou pela prática na
dona!. 
_ 48. /\presente -~ecomendação, que comple

rnenfa_a Convenção sobre oS_ se_rviços d~ ~úde 
no trabalho, 1985; SubstitW a "Recomendação so
bre os serviço~ de_ mediciJ!~ d9 trabalho, 1959. 

Aviso n? 95 - SAP 

Em 2 de fevereiro· de 1988 

A Sua Excelência o Senhor 
Deputado Paes de Andrade _ _ 
DD_ Primeiro Seciétário da Câmara dos Depu
tados 
Brasília-DF 

Excelentíssimo Senhor Primeiro S~c:_r:etário: 
r-enhoa honra de encaminhar a essa Secretaria 

_a Mensagem do Excelentíssimo Senhor Presiden· 
te da República, acompanl:tad~ de ~osíção de 
Motivos do S~rifiÕJ -Ministro de Estado das Rela~ 
ções EXter----rores, relativa aos textos de Recomen· 
dações adotadas pela Conferência Internacional 
do Trabalho, em diversas ocasiões, no periodo 
de 1962 a 1974.· ··· · 

Aproveito a oportunidade para renovar a· Vossa 
Excelência protestos de elevada estima e conside
ração . .......; Ronaldo Costa Couto, Ministro-Chefe 
do Gabinete Ovil. 

- ~(À ComlsS§o de Relações Exteriores.) 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro)- O
eXpediênte lido Vai à publicaçáo. 

Sobre a mesa, projeto de lei que vai s_e_r lido 
pelo Sr. PrimeJro§E:Cfêt~rio. --

t lidO o seguinte 

PROJETO DE LEI DO SENADO 
N• 40, de 1988 

_ Fixa o salário míQimo profissional do 
Téc-nico de Contabilidade de 21 grau, e 
dá outras prOvidências. 

Q Congresso Naci~nal_ d~reia_: 

Art: 19 A remuneraçáo mínima mensal atri
buível ao Técnico-de Contabilidade de (29 grau), 

-que exercer atividade _profissional com relação de 
emprego, náo Poderá ser inferior ·a 5-(cii1c6) vezes 
o piso nacional de_salário. 

Parágrafo único. Para fazer jus à remuneração 
mínima prevista neste artigo, o Técnico de Conta
bilidade deyerá obedecer à jornada normal de 
trabalho de 8 (oito) horas diárias. _ 

Art. 2c Esta lei entrará em vigor na data de 
sua publicação. 

Art. 39 o Revogam-se as disposições em con-
trário. 

- Justificação 

A verdade é que, inobstante a importância da 
atividade dos Técnicos de Corifabilidade de nível 
médio 29 grau, não Útro responsáveis pela regulaM 
cidade contábil de grandes empresas, _em muitos 
pontOs do País a remuneração por eles percebida 
é incondizente, injusta. 

Assim, por uma questão tão-somente de justi
ça, estamos preconizando que a remuneração mí
niilià, · niensa1, atribu[veJ a esses profissionais, te· 
nha 5 (cinco) vezes o piso nacional de_ salário, 
para uma jornada de 8 (oito) horas diárias. 

Sala das S~ssões, 8 de junho de 1988. - Nel
son Carneiro. 

O SR. PRESIDENtE (Dirceu Carneiro)- O 
projetá udO"vãi à PL:Jblicaçáo. . 

Sobre a mesa, requerimento cuja leitura será 
feita pelo Sr. Primeiro-Secretário. 

É lido o seguinte 

REQOERIMEI'ITO 
N• 59, de 1988 

Senhor Presidente, 
Nos termos do art. 233 do Regimento Interno, 

requeiro a transcrição, nos Anais do Senado Fede
rai, dos pronunciamentos proferidos hoje, em No
va Iorque, pelo Presidente_ José Samey, perante 
a Terceira SesSão Espedal da Assembléia Geral 
das Nações Unidas, dedicada ao Desarmamento 
e outrq no Grupo Latino Americano e do Caribe. 

Sala das Sessões, 8 de junho de 1988.-Louri· 
vai Baptista. 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro)- O 
requerimento que- acaba de ser lido será publi· 
cada e remetido ao exame da Comissão Diretom. 
' Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo 

Sr. Primeiro-SecretáriO'. 

É lido o segulnte 

REQOERIMEI"'TO 
N• 60, de 1988 

Requeremos urgência, nos termos do art. 371, 
alínea b, do Regimento lntemo, para o Projeto 
de Resolução n9 77, de 1988, relativo a pleito 
do Governo do Estado do Acre. 

Sala das Sessões, 8 de junho de 1988.-José 
Fogaça - Jarbas Passarinho - Mauricio 
Corrêa - Jamll Haddad - Ney Maranhão 
- Nabor Júnior. 



166.Q _ O!li~-!eira .9 ~--DIÁRIO DO CONGRE$8,0 NACIONAL (SeÇão_II) Junho de 1988 

O SR. PRESIDENTE (DirC-eU- Cahlelro)- O • :Própfiás~ qiiii"Sâó à'ae 5e n:.!Oriir eril Praça. pública, Hoje, sr. Presidente, as coisas se inverteram. 
requerimento lido será objeto' de 'dE~)iberação após a' de falar atrãv~S das suàs-clas_ses re'presentatlvas, · ·o Presidente Figueiredo natutalfuente está rindo, 
a Ordem do Dia, nos termos regii"rienfais. · -~a ·~e :clamar, ãtrav'és de_~uã.S lfd~_ranças estudantis, nO'se_u cantp,_ no seu· 9~traç~fuo políti_Co momen-

Sobre a mesa; comunicações .qu·e vãó ser lidas áe Cõmunidad_es de _bakro, p'~a· <N,~ db -processo 'tân~Çl d~ contra.~ções do_P_MQB, que se colocou 
pelo Sr. 19-Secretário. - ·- - - · '- ·--·em-que o Brasil entrã.ra, em jg~ •. cdm ·o~giJJpe frontalmente.contra as eleições direias para Pfesi-

São lidas a_s seguintes político-militar que instalou a ·ditadura tiO Brasil, 'dehte da República em 1988. Fói o PMDB, majori
~~sse -~~_-túnel tene~roso,· dessa· noite caligi- tariamente, que concorreu- co~ o~- seuS votos, 

Of. GL PFL - 17 !88 - - _ n~à~que se adentrava por mais de ·duas décadas. bem identificados - uns, por c9nvicção própria, 
Brasília, 6 -de juriho de 1988 E Clamou tanto que as fOrças denominantes do outros, por influênciaS _remotas, e ainâa outros 

Senhor Presidente, , __ ._ _ .. _ · Poder fizeram ·com que a contextura do tecido por influência imediataS-- para se prorrogar, por 
Sirvo-me do presente. para, ele, acOrdO -com o-----: ,?~_,(i_i~-~~~ _fi~~~-_,f!:l.~!s p,e_rmeável, e ~ povo, mais um ano e alguns meses_, o Jm~nc;lato do atual 

disposto no § 29 do art. 64 dÇl R~gh:nento Interno -~~P?UCOS, fõsse rec:onqutstar:tçÍQ ~- s.ú.;ts prerro- Presiçlente da Rept_:iblica: De modo_ qUe, agora, 
do Senado Federal, indic~r çs_SerW.P~~K- . ;~gati~~ de l~erdad~. ~ - ·_ _ . - . . : está o PMDB no lugar onde estava o Presidente 

Senador Ediso.n _Lob_ã.Q... _-_ .• ·~.ssim, tiv~mos._.~S .~~~~;áveis cam~anhas de Figueiredo àquela época, com a diferença de que 
Senador O~a,c1_r_ S_oares _. . . • ru~. de bairros, de praças, por todas as capitais -o Presidente Ffgueirêa.o presidia ürii processo pc-
Senador D":aldo Suruagy dos Estados e em inúmeros municípios, pel8s ' lítico que achava legítimo e: precisava desse tempo 
Senador Joao_Lobo _.., ~- -.-. - -;c , _ -=-,eleições dirtJt~ para Pres_idente_ da República, para que houvesse a transição democrática. E 
Para exercerem Ç"!fQO de Vice-Líderes do Par- _ .qrna vez qu~ as geraç~s que já éstavam a com- o PMDB, agora, acha, por suas Udei"anças, pela 

tido da .Frente LIPe_r?ll nesta Casa. . . . , pletar quarenta anos de idade não tinham tido, · elite que está dominando o Partido, que ainda 
Cordialmente, Marcond~ Qadelha, Líder do até então, 0 privilégio de oferecer 0 seu voto para ê muito cedo para que esta transição o~orra, e 

PFL. .a escolha do mandatário da nossa Nação. ratifica- mais um ano e _meio _de mçmdato para 
o-Presidente da República. -

Of. 33188 
· __ f?r. Presidente, $rS. Senadores, propugnamos 

-_;_e tiVemos-a esperança; em detemiin8d0 lnonien· 
Brasllia, 7 de junho de 1988 to,dequeoCongresso Nacionaltomara-seSensf-

Coifce-do o aparte; com muita hónra, ·ao nobre 
Líder Senador' Jarbas PasSarinho, rrieu·nustJ:e con-
terrâneo de Xapurí. -

Senhor Presidente, -- vel ao daro.or popular e ouviria e traduzirià, em 
Comunico a: Vossa Excelêricia:, para os devidos certo momento, a sua vontade, detérrninando_ em P Sr. Jarbas PaSsarinho- Agradeço muito 

fins, que indico o Senador AfOnso Sancho em ---_19~'-- que as eleições para Presideri.te da Repú- a --v. EX' a lhaneza deste trato. Ousaria pecüf-lhe 
substituiçãoaoSenadorVirQíliOTávorahaComis- · blicé?-ocorres~noanoseguinte.lsso_nãofoipOSsí- uma retificação. Primeiro, diria que V. Ex~ é um 
são de Físê:alização e Controle. v:el,· porque o Sr. Dr. José $aljley, ilustre conter- pouço tímido quando declara que o PMDB está 

Aproveito o enséjo para re'novar a Vossa EXce-- tâneo-nosso, do Maranhão, ilustrada figura não na mesma posição- que tinha a ARENA, ou me· 
Iência protestos de consideração e apreço.- Jar· só nos meios poUticos COmo nos meios literários, __ lhor, _o PQS n.o passado. O Presidente está numa 
bas Passarinho, Uder do PDS. - -cOmo poeta que é e imortal que se tomoU estava posição pior, _sem dúvída alguma. Segundo, gos

Of. n~ 32flf8-- Brasrua: 7 de junho de 1988 
Senhor Presidente, 
Comunico a Vossa Excelência, para os devidos 

fins, ~u~ i~dico o S~n~ª~r~~o~_erto Çªmpos em 
subs~tu1çao ao ~enad~r: Virgílio Távora para a 
<:omtss~o. Espectai destinada a examinar a ques
tão da dtVtda externa brasileira e avaliar as razões 
que levaram o GoVerno~ ~_uspe~der o pagainento 
dos encargos financeiros dela decorrentes, nos 
planos externos e internos, criada pelo Requeri
mento o? 17, de 1987. 

Aeroveito a oportunidade para renovar a Vossa 
Excelência protestos de "éstima e apre~o. - Jar
bas Passarinho,üder do PDS. 

O SR. PRESIDENtE (Dirceu Carneiro)-As 
comunicações lidas vão à publicação. 

Há oradores inscritos. 
Concedo a palavra -ãC:rli.ODfe-SenãâOr Màrio 

Maia, como Uder do PDT. -

OSR. MARIO MAIA (PDT -AC Córrio Líder, 
pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do 
orador.)- Sr. Presidente, nobres Srs._Senadores: 

O povo brasileiro encontra-se, no momento his
tórico que atrávess&rnos, numa perplexidade, por
que olha para o horizonte e não encontra o seu 
norte. As Uderanças, as elites políticas encarre
gadas de traçar o seu destino h!stóriço_ estão, a 
cada momento, a corlfundir cada vez mais o pano
rama político nacional. 

Há poucos dias, a Assembléia Naclonal Consti
tuinte, por mais de 300 VOtos, aprovoU a prorro
gação do mandato do Presld~n~ da República, 
contrariando todo um processo histórico, toda 
a expectativa do povo brasileiro que, ao longo 
dos anos, vínha-se debatendo com suas armas 

à frente do PDS, Pãitido que lidérou o obStáculo _ tarlª-_-de _CÇ)mentar com V. Ex" a decisão que foi 
·para que as eleições d.iretas ·não ocortesseni.. E , tomada pelo Partido, naquela altura, com relação 
· Um- fato inusitado àquela época ocorreu; ·aquele .às eleições diretas .. V. & sabe que tínhamos reali-
que ocupava a Presidência da República, o então zado uma eleição e, nesta, o Colégio Eleitoral 
ilustre General Figueiredq, em seguida, endos_- ainda foi majoritário do PDS. Entãci, quando 0 
-sande o que o Partido pensava na época, propu- Presidente Samey era o Presidente do PDS; era 

~ sera eleições direfas para Presidente da República evidente que, tendo havido eleição_ e mantida a 
para 198a EStoU aqúi alinhavando lembranças regra do jogo, com a manutenção do Colégio 
para compor meu comentá do nesta manhã que Eleitoral, não-era de se perder a vantagem que 

-;;mtecede a votação _do projeto de lei que possibi- o Colégio Eleitoral dava, que era, exatamente a 
Iitará, de maneira mais objetlv~, as eleições muni- Pnisidên~iã -da _RepúDlica. EiltãO, Seria a-úlfiiria 
<;:!~i:' deste ano: , vez q~e q Colêi;rio Eleitoral iria funcionar por uma 

- - eleiç~o i!ldireta. E o Presidente mandou, em ~ 
O Sr. Jarbas Passarinho -V. Ex" concede gtJiçia, c9mo V. ~· salienta, a _Mensagem para 

_ ~ aparte, nobre ~~nadar? as eleições diretas futuras, Mensagem que tam-
bém restabelecia vá das prerrogativas do Cóngres-

0 SR. MARIO MAIA - Permita-me concluir so Nacional, porque até hoje não estão restabe
meu raciocínio. Em seguida concederei o aparte lecidas. Talvez a Constituição futura vá réStabe
~- V. f;x', com imenso prazer. _ lecer essas prerrogativas. E graças à intransiQên

da do PMDB, em dois aspectos, o projeto de 
- Lembro-me que 0 Presidente Figueiredo numa lei não foi aprovado. Urna dessas intransigências 

via_gem que fiZera, se não me falha a m~rnória, Af estava ligada ao decurso de prazo. O PMDB não 
_ à rica, no ímpeto do seu temperamento aberto abria mão, achava que, se houvesse decurso de 
e m~ito objetivo propusera ao PDS, na época, prazo, Preferia perder todas as outras prerroga~ 
que as eleiç~ diretas ocorresem logo em segui~ tiyas do CoõgresSo. De fato, v. Ex" há de testemu-
da. mas 0 Partido as ach-ava inconveniente. E S. nhar, como eu, que depciis os ·aovema:dores do 
~.e~tão,retroagiu,efezcomqueo~uporta-voz PMDB, com muita alegria, usaram o decurso de 
anunciasse que as eleições tinham sido adiadas. prazo e o fazem até hoje para favorecer os seus 
-Contudo, S. Ex' chegou a mandar uma mensa- Governos e os seus Executivos. Relativamente à 
gem para _o Congresso Nacional propondo elei- Mensagem do Presidente, de fato Sua Excelência 
ções para 1988. E 0 PMDB, PartidO ao qual eu estava na África, como V. ~ disse, e usou essa 
pertenda na época -lembro-me bem - achou b d expressão, quando, referindo-se a uma grailde 
~1!1 ~ sur o qu~ as eleições diretas para Presi- manifestação ocorrida no Brasil por eleições dire-
dente da Repúbllca fossem marcadas para 1988. tas. Sua Exceléncia disse que era manifestação 
Para o PMDB era algo absurdo, era uma coisa de um milhão de pessoas, e que seria de um 
da ditadura, a ditadura queria prorrogar o regime milhão e um se lá estivesse. 
autoritário, o militarismo queria perpetuar-se no 
Poder. O SR. MÁRIO MAIA- Agora V. Ex!' registra 

Isso não era possívell a expressão exata. 
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O Sr. Jarbas Passarinho - E isso crioU um no Colegiade:. O .que prevalece sempre é a opinião 
enorme problema para nós, do Partido de. Sua _ pfeviailieitte colocada em· rilêSa do Presi~ente 
Excelência, porque Sua EXcelência dizia isso, lá UJysses -Gilirriâ_r:âeS,-_a"peSaf ae foda a sua lbaneza. 
fora. Aqui, a instrução _que o.P.artido recebià era .S'eJorinoS 'f.iilãr- de· Cau-dilfiiSffiô entre Briz.ola e 
exatamente de manter o Çol~gio Eleitoral. De ma- _o_'Presfdei'lfe- Cli}'S_ses JJuíniãràe-s, este_ é" rilUito 
neira que, neste ponto, gostaria de dar testemu- m"aís _d.Udilho._ O Si-. -Leõtiel BriÍola serc1pp~ que 
nho a V. EX, porque vivi esSe ptoblema. Eu' éra .. reune o seU PartidO, dis'cuté," _:-·e todoS_ ~áQem 
Ministro do Presidente Figueiredo à época e parti- --da loquacidade do .GoVeiriador; Engenb~"kõ ·Leo-
cipei de uma reunião espedal do chamado Colé- nel_Brizola ~mas dá _oportunidade para qtie-s_eus 
gio Político, para tomar essas decisões. De modo c._ol_egas tamb_ém falem. As nossas reurl.iões às 
que não há tanta incoerência do Pregjdente Sar- Yt;:~e,s se-estendem-pela madrugada, sen~(i_ocu-
ney. A incoerência maior é do PMDB, como V. . padas m,ais pelos __ !:::o~entáiiõS de outros çÇ~l~gas 
Ex' salientou. _do que dele próprio. Ele ouve mUito. Esse-_Ceiitra

O SR. MÁRIO MÁiA :..., Agradeço a V. Ex' 
por me ajudar nes~ busca _d~ lembrança para 
alinhavar o meu discurso, e V._ Ex• vem de fazer 
um depoimento muito importante. . . 

Quero salientar com toda- a isenção, ·porque 
ajudei a construir o MDB e o PMDB - não me 
ausentei do PMDB, o PMDB é que saiu de mim, 
porque, desde que passei a militar nas atívidades 
políticas, modestamente, procuro manter uma li
nha de coerência. Sinto que rião mudei mi.Uto 
nas minhas atitudes, nos meus conceitos, _quanto 
ao que digo e ao que faço na política, e percebo 
que o PMDB saiu muitO ao caminho que trilháva
mos juntos. De modo que sinto que o PMDB 
saiu mats de mim do que eu do PMDB. 

Procurei, então, uma sígla que abrigasse as mi
nhas idéias, meus conceitos filosóficos, meu pen· 
samento, embora o Partido em que eu esteja seja 
hoje obieto de polêmica. A Uderança do meu 
Partido está entre as grandes Uderanç~s do Brasil. 
O Uder é um homem polêmico, mas eu o admiro; 
aprendi a admirá-lo desde quando fomos coleQas, 
correligionários, em outras épocas nas hostes do 
PTB. . . --

Desviando um pouco do trilho do meu discur
so, o Presidente do meu Partido, o ilustre Enge
nheiro Leonel Brizola, é acusado de autoritarismo, 
de centrallSJ?10, de populismo e de caudilhismo. 
Essas palavras todas, no _conceito popuJar, creio 
não serem pejorativas; pelo contrário; são palavras 
que exaltam a atividade de um homem que está 
intensamente ligado as camadas populares, nas 
várias fases das ondas, dos fluxos e_ dos refluxos 
da história política de nosso País. 

O Sr. Jarbas Passarinho- Só imagino, Se
nador, é o Engenheiro Leonel Brizola com o AI-5 
na mão! 

O SR. MÁRIO MAIA- É uma imaginação 
que se faz, mas na prática - repare bem - este 
temor não seria muito objetivo. De uma maneira 
mais nebulosa, menos explícita, temos o Presi
dente_do_ PMDB, que seria um populista, seria 
wn caudilho, porque está há vinte anos presidindo 
o PMDB. ~ u1timamente não preside apenas o 
PMDB; preside a Câmara dos Deputados, preside 
a Assembléia Nacional Constituinte, preside o 
PMDB e_ preside _a Nação na ausência do Presi
dente da República, como ocorre agora. Port{!nto, 
S. Ext é quadripregjdente_ e não abdica das suas 
prerrogativas de ser o Presidente, porque todas 
as vezes em que vai haver uma eleição dentro 
do seu Partido, há algum movimento, alguma fór
mula de mantê_-lo à frente. As decisões do PMDB, 
pelo que ouço e vejo nos jornais, pelos corrren· 
tários dos meus ex-colegas de Partido, são apa
rente, quer na Executiva, quer no Diret6rio ou 

lismo, essa centralização de Brii:61a é mais Úma 
-impressão exterior do que interiOr, porque aqueles 
que convivem· com ele vão ver que é_diferente. 

' ·Quanto ao·comentário·que v. Ex', nobre sena-
- dor Jarbas Passarinho, faz, imaginando o Sr: Le0.. 

nel Brizola com o Al-5 na mão; acho que essa 
temeridade não deveria ser tanta porque ele, na 
prática, é um homem _público como V. Ext, tem 
a transparência comparável à de V. ~.- que é 
rn_ilitar ilustre, qüe, é intelectuaL homem dado às 

_ Letra$,_ autor ,de livr9l?, tendo ,exercido várias fun
ções, tantp nQ LegiSlativo como no ExecUtivo, 
Or)de,Jõl Min~tro.não .se Ouvindo falar de qualquer 
deslize da pers_onalidade .e das ações de V_. EX 
em todas as passagens da sua vida pública . .De 
rriodo qúe homens como V. Ex' e como Bri.zola, 
que atuaram principalmente no Executivo,_ têm 
a vida eJCposta, são livros abertos para se fazer 
uma análise do começo .ao fim. Pode-se discordar 
da sua maneira de conduzir a administração, da 
sua lil~eira p~ssoal, 1_1li3~· .qu~nto à honest,idade 
no trato-com a coisa pública, é uma posição Para 

. todos analisarEi!li. . . 
O Dr. Leonel_ Brizo!a foi Prefeito de Porto AJegre, 

- foi GoVerna-doi dO -R!o Grande do Sul,· foi ()epu~ 
tado Federal -e foi Governàdór do Estado .dO _Rio 
de Janeiro. Em todas as passagens da súa_ vida 
política podemos criticar sua ação pessoal. Entre
tanto. c::ornparando o seu Governo no Rio Gà~t:tde 
do Su1 com os Governos que o antecederam- ou 
sucederam, assim como no Rio de Janeiro, _com 
os governos anteriores e o posterior, se não se 
coloca _o seu Governo como ideal ou ótim.o, foi, 
no entanto, um governo bom, que realizou muitas 
coisas em benefício da população. Tanto no Rio 
Gran~e do Su1 co_mo no Rio de: Janeiro,_Leonel 
Brizola teve um traço comum nas suas preocu
pações: o amparo à criança, ao jovem, no que 
diz respeito à educação. E indiscutível esse es
forçó. 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) -
llustre Senador, o s_eu tempo já está esgotado. 

O SR. MÁRIO MAIA - .Vou terminar, Sr. 
Pre5ider1te-... 

Se não conseguiu os objetivos colimados, foi, 
entretanto,-um homem qUe se preocuPou profun
damente com o ensino no Rio Grande do Sul, 
abrindo wna r~de escolar muito grande, também 
facilitando a preparação do professorado. No Rio 
de Janeiro, os CIEP, hoje, podem ser anal_~ãdos, 
aperfeiçOados e aprofundadoS Como uma exj)e
riênda multo válida para a educação. 

O nobre Senador JarDas Passarinho, que tam
bém foi Ministro da Educação, há de convir que, 
se a experiência dos OEP não é perfeita, é, ·contu-
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do, uma experiência muito_ válida. Visitei os CJEP 
e os vi nãp .só _.do ponto de vista da arquitetura. 
Passaram eles a ter novas idéias, com um eSpaço 
físiCo mais.adequado ao abrigo daquelas crianças, 
bem como um novo conceito, uma nova maneira 
de ensinar e preparar os valores humanos. 

OSr.JarbasPassarinho-V. Ex" me chama 
à colãção. Queri.;~ ciãr um breVísgjmO aparte. Enl 
primeiro lugar, para concordar com V. Ex"._ Da 
minha parte, nada conheço que atinja a honora
bilidade do-_Di, Leonel Brizola. Temos posições 
cOnflitãntes; d6 pOnto de vista ideológico e, diria, 
até do ponto· -de vista doutrinário. Acho que ele 
mudou. Mudõu bastante, ou parece ter mudado 
bastante. Não é mais o homem que gostaria d~ 
fechar o Congresso, como em 64, 63. Acho que 
hoje ele tem outras posiçõe~."(ambém não é mais 
o homem de fazer o grupo dos 11; hoje ele talvez 
fizesse apenas ó grUpo dos 1 O, pOrque a decimal 
é melhor do que essa outra posição que ele to
mou. Não conheço nada que o atinja no campo 
da honorabilidade Pessoal, como Executivo. Que
ria dar este te$emunho a V. Ex' 

O SR. MÁRIO MAIA~ Agradeço a V. Ex' 
Para terminar, ainda sobre esse tema que trata

mos por últimO - eu diria abordar o desvio das 
.eleições, a.tentativa que se está fazendo da prorro
gação dos mandatos de vereadores e prefeitos 
- devo dizer que realmente é uma qualidade 
dos homens inteligentes evoluir da moddade para 
a vida m~s mªdur~. passando a conceituar as 
suas atividades;não mudando de idéia, mas equa
cionando os instrumentos para a solução dos pro
blemas com t.áticas e estratégias diferentes. Todos 
sabemos que os roupantes do v.erdor dos nossos 
vinte anos não correspondem, às vezes, às nossas 
ações de hoje, mas as idéias, a coerência na vida 
permanecem as mesmas e passamos a ver o 
problema ca.da vez mais ampliado. Por isso mes-
mo, essa evolução e esse sofrimento nas estradas 
da vida colocam hoje o Engenheiro, ·o patrício 
Leonel de Moura Brizola entre os brasileiros, entre 
os líderes nacionais que podem alcançar a Presi
dência da República. Ele está entre aqueles que 
cOrresponderão, certamente, à expectativa do po
vo brasileiro ness_e processo de transição para 
uma democraci.iPlena que todos a1mejamos. 

Era 9_ que tinha a dizer, Sr. Presidente e Srs. 
Senadores. 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) -
Concedo ã. palãvi"a ao nobre Senador José Foga
ça; ·como Uder do PMDB. 

O SR. JOSÉ FOGAÇA (PMDB- RS. Como 
Líder, pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão 
do or;;t,dorJ.~ Sr. presidente, Srs. Senadores: 
- -~amos, hoje, na iminência da votação do pro
jeto de lei que trata das eleições municipais. 

Na verdade, estamos sendo, neste mõmento, 
centro, alvo das atenções de todo o País. Existem, 
no Brasil, nos nossos oito milhões e meio de 
quilômetros quadrados, do_ norte ao sul, do leste 
ao oeste, mais de um milhão e meio de cidadãos 
·que es_tão diretamente interesSados na decisão 
que estamos tomando aqui. Todos candidatos, 
todos desejosos de selVir aos seus municípios, 
todos desejosos de integrar-se a urna prestação 
efetiva de serviço públiCO, de selVir à causa pública 
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e, portanto, portadores do direito. inalienável de 
que essas eleições sejam realizadas. 

Estamos assistindo tambéin a_ uma- até_ agora 
velada, mas aparentemente- iiidiScufiVeT --Obstru-
ção da votação. · · · · 

o ilustre, qilérídõ e respertaao Seriàdor Aureo 
Mello solicitou nesta votação mais de 20 desta
ques, o que é, sem dúvida, um direitel cegimental 
de S. EXl'-Cremõs"-tâ.inbéri1Ser noSSO direitO e, 
acima de tudo, nosso dever,- fazer .um apelo a 
S. EX' nO seirl.ido de que, uma v.ez defui.lda a ten
dência-dO Ple-nário, todoS ós-destaqúeS-'i:OireiãfOs 
ou dependentes sejam retiradOs. pai .S.- Ex" em 
nome da necessidade de votarmos com· objetivi
dade, com efetividade e com rapide'z este projeto 
eleitoral. - -

Digo a_ S. Ex1', cOmO a eSta Casã, ·que eStamos 
deddindo aqui não _a realizaÇão ou não-das elei
ções, mas o -que eStá em jogo; neste nionlento, 
é o fato-de termos. ou não'_eleições ·em 15 de 
novembro. As eleições já estão asseguradas. As 
eleições precisam ser realizadas, pOr'qué é o -que 
estabelece o. texto da Constituição vigente, é o 
que já estabelece o _texto ?~provado nas Dispo
sições_ Permanentes_ e o texto já aprovado nas 
Disposições T rans.it6rias da futura Constituição. 

Quem deSejar ínipedir que as eleições se reali
zem terá que_ realizar um esforço hercúleo, eu 
diria a esta altura quase impossível, de arregi
mentar quase 280_Cónstituíntes,·rião só colocá
los em plenário, garantir quóruin: de presença, 
como também o quorum de aprovação de no 
mínimo 280 votOs. - - - -- --

T odes sabemoS -que, deç)ois· da aprovação do 
mandato presidencial, esta questão, como qual
quer outra, ficará dependendo de uma precária, 
rara e dificil maioria. As presenças no plenário 
serão, natural e explicavelmente, menores do que 
aquelas que vínhamos tendo até agora. E isto 
não é sequer estranho. Por qúê?= Pela simples 
razão de que nas DisposiçõeS Transitórias há ·um 
conjunto de c:iispositivos que são de interesse se
torial, ou de interesse regional e, às vezes até, 
de interesse estritamente partkúlar. 

Ora, é e-Vlclerite- qUe dispoSitivOs que expressam 
interesses setoriais, regionais Ou pa-rtíé"álares, às 
vezes até subjetivos, não podem arregimentar ou 
aglutinar grandes maiorias em plenário, porque 
não é o interesse púbUco incoritestável que estará 
em jogo. 

Temos três tipos de dispositivos, agora. O pri
meiro trata da viabilizaçãO, da aplicação ou da 
adaptação à realidade atual daquilo que estabe-
lecem as Disposições Permanentes. Exemplo: os 
dispositivos relativos ao sistem._a_tributário. Aí te
mos, realmente, dispOsitivos de interesse incon
testável, porque eles são imprescindíveis à viabili
zação das Disposições Permanentes. O exemplo 
da reforma tributária parece-me elucidativo, por
que precisamos criar condições gradativas de 
aplicabilidade desta reforma. 

Há outros dispositivos qtie tarribérri são de inte
resse coletivo, de interesse global da Assembléia 
Nacional CoriStitiJinte, pofque reSuitãm de acor
dos estabelecidos por ocasião da votação das Dis
posições Permanentes. Dou um exemplo: ·o dis
positivo referente aos cOntratos de risco, em vigor 
no País. Aprovamos, no Título VU, Da Ordem Eco
nómica, que estão vedados os contratos de risco 
com empresas estrangeiras, mas acordamos -

mediante palavra ·entre todas as ·Liderahças ...:......; 
que, no_texto das Disposições 'Transitórias, asse-> 
QJ.l(aríamos avalrdade e a vigência dos atuais con-' 
t:I;ato.s com empresas; estrangêlras: Portanto, este 
é..L.Im'dispositivoque a.Assembléia Nacional Cons
&.tuil)te terá que aprovar,- porqUe é de interesse 
coletivo e expressa um acordo global e, aqui~ in
contestável. 

Rã 'outrOS dispoSitiVOS qiie -terao -ae. ser-objeto 
de 'apret...i_ação ampla, aquel_es de grande relevân
c!~-P:ªJtiS:~ Social óLi eco[iôffiiC~. Exemplo: OCiiS
positiVo quetrataVa do' mandatd do Presiâente. 
EStê foi objetO de uma· graride ·a_ten~ão nác_ionaJ. 
e fot ~b}eto da áteflÇ~b;_ dà pattídpação, da ãtt.la-· 
Çáct ae- todOS ou da- rftaibrià- esmagadora: dds4 

- Merhói'Os- da AsSeri'IBféia--Nacibnal Constituinte.· 
O~eXéffiplC? da ariistià é outro· qUe 'pàdemos (ncluir' 
e~tfe 'Os temãs de grande relevância. ·, _. 
-ExCluídas eSsas tr-ês categorla-S~~u-~já, -~s âis

positivos que são necessários _às Disposições Per-
rn?lnent~. o_s_ dispositivos que resultam de ac_or
dos.anteriormente estabeleciçlos_ e,. em .terceiro 
ll:!_g_ar~ os dispositivoS que .resultam de temas de 
graride- reievânciar e'xcluído~ _esseS trêS, tipos,:""-ou, 
essas !J'ês categorias, só temos assuntos ou.temas 
que se referem a questões regionais,, a questões_ 
setoriais ou a que_stõ_es, at<!, de interesse estrita, 
men~ particular .. 

·Por isso, o n1eu entendimento de que a possibi
lid~de da aprovação positiva de uma emenda é 
muito precária. A possibilidade_de se obterem 280 
votos favoráveis a uma emenda que seja minima
mente polémica é extremamente reStrita .. Diria, 
a es~ ·altura da Assembléia Nacional Constituinte,· 
é quase impossível aprovar-se uma emenda que, 
por exemplo, diga o seguinte: "Estão prorrogados. 
os mandatos _dos atuais prefeitoS.". COnsidêr.o 
uma tarefa mais do qtie herCúlea, cOnsidero Uma 
missão impossíve1, embora existãm emendas 
nesta direção. . - __ ! 

'Ora, considerando estes argumentos. iev.ãndo 
estas' considerações_ ao ç::entro do nosso rado
cíni~ "g'ostaria de chegar, entã~, a9 pon~o.T qU,e. 
me move, neste momento:·o de mostrar que_ real
mente não é aqui, neste forum. que está em jogo 
ou não a realização das eleiÇões. Elas já estão 
asse'guradas, estão plenamente garantidas, e só 
uma mobilização catastrófica pOderiã dem.ibá-íaS: 

O que ·estamoS tratandó de fazer iquí i1ão é 
mãfs_ âo que o aperfeiçoamento das regra~ eleito
rais para a eleição que se realizará, ihevitavelmen
te. Estamos aqui criando conClições para que, no 
processo político pós-Constituinte, que é sempre 
u~ processo de perturbé!ção_e_ dispersão política, 
l)ê)yas for~ pu novas co_rr_entes possam se arre
gí~~~tar.:se_ rlUma nova- agieimiação partidária. 
Eeytamãs Criando as condi_çõe.s legais para que 
um novo Part!do_político, nurri período tão curto, 
nuina premência tão grande de tempo, possa ter 
as -mínimas--e maiS--razoáveis condições de se 
apresentar perante os eleitores nos diversos muni
cíp_~~s brasíleífus. ---- - -~ --

- J::.disto que estamos tratando, da possibilidade 
de um Partido participar ou itão ela eleição. Outra 
gra:nde conquista_deste projeto é assegurar o tem
po _de televisão_ e rádfo para _os Partidos políticos 
no período de 1 hora e 30 minutos. 

O Sr. Leopoldo Peres- Permite V. ~ um 
aparte? -

Junho de 1988 

O SR. JOSÉ FOGAÇA- Com i"nuitõ prazer 
e com muita honra; ouço o áparte de V. f:'x!', ilustre 
Sen~.d~r pelo·Amazo~a~·: ~e~p~J'dp Pe~es: 

O Sr. Leopoldo Peres . .....:. Por-ocasião do dis
curso_ deV. ~. quanc!.o citoy cqr(lq ~emplo urna 
e'm:enda ·que determiO;;wac ~ prorrogação dos_ 
rháridatos, _quero apenfis l_embrar que a emenda 
dO nosso Colega AureO Mello sequer prorroga 
maiidáto:s. 'EX' visualiza uma eleição sirriultânea 
à de Presidente d;:I República, e muita gente está 
corifundirido esta _emenda corno uma emenda 
pfotrogacioni~ . .!'ião .a· é. Á ~r:nenc:la do Senador 
Ai.!r'eo" Mel.Io propi.ciaria .a? BréU!:il, em ve~dade, 
a ílitervenção dpl.> ÇiçNe,l11a.dor.e~ dçs Estados em 
td_dos_os_rou_oidpios brasileiros, ou seja •. no próxi
rt'lçi ano teriarpo~ yrp~ ~l~i,Ç~C! di~gi~a- I?~r _prefei~ 
tos· biônicos. Esta é a realidade. Evidentemente 
que uma emenda i-testE: sentido, por mais apreço, 
respeito e admiração que nos mereça o nçPre 
Senador Aureo Mello, j~mais vingar~ ~a Assem
bléia Nacional Constituinte. Este é unl refOrço 
ao ICJCio:cjn~iq exj>e~dldo Por V.. Ei' - - - · ' 

,O SR. JOSÉ FOGAÇA - Nobre Senador 
Leopoldo Peres, não há dúvida alguma. V. EX' 
traz. uma .argumentaçaO, ao meu ver. límpida e 
arrasadora. V.otássernos nós, aqui, wn adiamento 
das eleições para 1 9_89 e não estaríamos produ
zindo outra cois.a senão o fenômeno da blqnid
dade municipal, ou seja, estaríamos criando a ne
cessidade daS_interventorias municipais, dos inter
ventore,s m40tc:ipa[s pelo período- de wn ano, o 
·que seria deSastroso, o que seria calamitoso e 
impensável num processo de transiçâo demo-
crático. · 

0- Sr. Jo~o Menezes - Permite-me V. EX" 
um aparte? 

O SR. JOSÉ FOGAÇA':...:: Nobre Senador 
João Menezes, com muita honra e mWto prazer, 
ouço V.~ 

•' O Sr. Joâo Menezes - Eminente Senador 
José Fogaça, acho que V. EX' está fazendo um 
exame frio e cauteloso desse projeto de lei. No 
nO~_s'o.eniender, esse projeto não JeVa a i::oisã .algu
ma, a lugar algum, a não ser a alteraçãQ da forma 
e em que. condições serã-o realizadas as eleições 
municipais. Porque, quanto ao prazo e à data em 
quei as eleições se realizarão, como V. E'Jc-'1 diz, 
é a Constituinte que vai determinar. Não adianta 
fazermos uma lei_ que vá de e_ncon_tro ao que vai 
ser decidido na Constituinte. Como ,diz V. Ex•, 
hã várias emenaas determinando que sejam reali
zadas dentro de determinado prazo. Essà zoada 
toda que se está fazendo em tomo desse. projeto 
de lei é um murmúrio quase qué sem reflexos, 
porqUe quem deCidirá é a Coi1stib..iin~: Ãperias 
o-que podemos faier, nesse projeto, é-1nduir nor· 
mas relacionadas à formação de novos ·Partidos 
ou-determirnldas regras de _como as ele:lÇões_ se
riam reâlizadas. MaS isso também não é problema, 
pOrqUe, uma vez aprovada pela Constitúinte, até 
o Tribunal SuperiOr EJeítoral poderá determinar 
as regras como as eleições vão se re~lizar. V. EX' 
mui oportunamente, fez um exame caUtelOso, sé~ 
rio e em profundidade, de todas as emendas apre
sentadas, e a conclusão a que se chega, apesar 
do esforço de ·V. Ex' em :tazei' um brilhante relató
rio, é que--estainos "chovendo no molhado"; por
que quem vai aprazar a realização dessas eleiç_ões 
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é o Plenário da Constituinte .. Eu, como V. Ex'. 
não acredito qu~ vão _aparecer, riaquele painel, 
280 votos favoráveis, à prOrrogação. Estou certo 
de que o painel ficará quase todo vermelhinho. 

Muito obrigado a V. Ex"-· · 

O SR .. JOSÉ FOGÂÇA - Concordo plena· 
mente com V. Ex' Duvido que o painel da Assem
bléia Nacional Constituinte mostre 2_80_ pontos 
verdes para uma emenda prorrogacionista. Duvi
do e, mais do que colocar em dúvida, tenho um 
argumento que considero .concreto, ou seja, o 
nível de presença nessas votaçõ_es das Disposi
ções_ Ttansftórias n~ce_ssariamente cai." Eu -âTQO 
necessariamente cai porque os temas rielas trata
dos não são temas de iq~re~se geral, de_ interess_e 
nacional. Eritão, é certo que caia, porque, quando 
se vai votar, por exemplo, a divisão de wn Estado, 
não posso exigir que esse tema inobilize, inte
resse, envolva, se estou separando os Est&dos 
do Norte, os habitantes _dos Estados do Sul e 
seus representantes. É natural que haja um decai
mento das presenças e, então, o quorum para 
a aprovação fica muito precário, muito restrito. 

Leio o art. 19 do Código Eleitoral. É _o artigo 
primeiríssimo; que diz: 

"Art. 1 ~ Este- Código contém narinas 
destinadas a assegurar a organização e o 
exercício dos direitos políticos, precipuamen
te os de votar e os de ser votado." 

"Parágrafo Único~ O Tribunal Superior 
Eleitoral expedirá instruções para sua fiel exe
cuçãO." 

O art. 19 de um código de 383 artigoS já estabe
lece, na lei vigente, que a eleição neste país se 
realiza, sim;· que ninguém pode impedir que elei
ção aconteça neste pais, salvo uma mudança na 
Constituição. 

O Sr~ Jamil Haddad - Permite V. EX' uril 
aparte? 

O Sr. Nelson Carneiro- Permite_ V. Ex• um 
aparte? · 

O SR. JOSÉ FOGAÇA - No bojo destas 
argumentações, apelo para todos aqueles que de
sejam obstaculizar as eleições que o· façam lá 
no plenário da Constituinte, mas que aqui, num 
exercíciO de boa vontade e até de magnanimidade 
política, cOlaborem para o aperfeiçoamento das 
regras para a melhoria do processo eleitoral. É 
o que estamos tratando apenas, e não da realiza
ção ou não das eleições. 

Com mUito prazer, concedo o aparte ao nobre 
Senador Jamil Haddad, Uder do Partido Socialista 
BrasileirO. 

O Sr. Jamil Haddad- Nobre Senador José 
Fogaça, V. Ex', ao lera art. 19 da Legislação Parti
dária Eleitora1, vem de encontro à atitude que 
tomei anteontem. Dei entrada a uma petição no 
Tribunal Superior Eleitoral, para que o mesmo 
regulamente as eleições de novembro de 1988. 
E qual o fundamento? O fundamento é que a 
Emerl.da Constitucional n9 22, que prorrog-olf o 
mandato dos prefeitos e vereadores, declara taxa~ 
tivamente que esse mandato se encerre a 31 de 
dezembro _do corrente ano. O art. 13 da Consti~ 
tuição atual declara, no Capftu1o referente aso Es
tados e Municípios, em determinado item, a rever· 
são ao art. 1 O, que dispõe que o mandato dos 
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Vereadores e dos prefeitos é igua1 ao dos· Depu~ 
tados Federais. A não ser- e V. Ex~ coloca muito 
bem - que a Assembléia Nacional Constituinte, 
nas Disposiçõ_es TranSitórias, prorrogue os rnah-
datos. Mesmo 'que não haja legislação-eleitoral 
de iniciativa do Congresso """- da Câmara e -do 
Senado-. regl,llamentando a matéria- a·Tnbo
nal, sponte sua, tem a obrigação de regular o 
processo eleitoral de novembro de 1988. Isto é 
çlaro _e cristalino. Não temos dúvída d~ _que a 
decisão do tribunal será neste sentido. Ap_en~s 
-.- para enCerrar - causa-se estranheza, por 

- exemplo, a posição assumidâ ontem pelo nob(e 
Uder do Goveino, Senador Rachid Saldal)ha Qer
zi, que é a_ favOr da prorogação dos marydatos 
e se diz um grande democrata. Pela primeira. v,e'!-, 
'lejo urna democracia sem eleição. democraçi?l 
sem eleição, na minha opinião, não é democr_ada 
- é ditadura! 

O SR. JOSÊ FOGAÇA - Vejo qlle V. Ex' 
já tomou, inclusive, providências jurídicas a re_s_. 
peito, embora o tribunal Superior Eleitoral_n_ão 
dependa de requerimento. Ele tem o poder de 
inicjat[ya para expedir essas instruções. ' 

E quanto ao Senador Rachid Saldanha Derzi, 
aqui até vou-me colocar na posição de_ seu defen· 
sor:- o Senador Raéhid Saldanf1~ Perzi 9edarou 
na televisão, tem declarado publicamente, ser 
contra a realização das eleições. Este é um argu
mento que S. Ex' defende em tese e nos deseja 
convencer desta tese. Não vejo de parte do Sena
dor Rachid Saldanha Derzi nenhuma atitude obs
trucionista. Ao contrário, S. Ex!' oriiem voto_u con
tr:ª-riarn«mte ao requeflmellto" de inversão de pau
ta, garantindo, também, não só pela sua presença 
como pelo seu voto, que a matéria relativa à legis
lação eleitoral ficasse em primeiro lugar na Ordem 
do Dia. Portanto, té defendo neste momento, o 
Uder Rachid Saldanha DerzL Ê um homem de 
bem, é um homem que tem as suas idéias, a 
_sua postura, o seu entendimento desta realidade 
pOlitica e teln, __ também, as suas conveniêncjas. 
On_tem, ao meu ver_S. Bc' agiu de fonna honesta; 
não tendo obtido o convencimento do Plenário, 
não tendo obtido maioria para as suas teses, ren
deu-se e '!Qtou, pelo menos, p~la aceleração do 
processo de votação, o que significa, portanto, 
uma postura que merece ser respeitada. 

O Sr. Nelson Carneiro- V. Ex~ me conce
deria um aparte? 

O SR. JOSÉ FOGAÇA- Ouço V. Ex' com 
!Jnenso prazer, Senador Nelson Carneiro. 

O Sr. Nelson Carneiro - Vejo na Ordem 
do Dia que V. Ex" opinou favóravelmente à Emen
da n9 46. Mas, salvo engano, V. Ex• não fez nenhu· 
ma· re1erência à aprovação' da Emenda n~46-A 
aquela que, a meu ver, é a mais importante, data 
ve_Dia , para o combate às fraudes nas eleições: 
que as Juntas Receptoras serão~ também, Juntas 
Apuradoras. Não tenho em mãos o Substitutivo 
de V. Ex', porque não foi distribuído, mas gostaria 
que V. Ex• me informasse qual foi a sua posiçao. 

O SR. ·JOSÉ FOGAÇA- Senador Nelson 
Carneiro, ·v. Ex~ tem toda razão. Houve um erro, 
senãO-de impressão, pelo menos um erro de co
rriunicação. No original do Parecer qUe entreguei 
à Mesa, a Emenda n9, 46-A está no bloco das 
emendas rejeitadas. 
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O Sr. Nelson Carneiro - Muito obrigado 
av.Ex'·---------- ··-·· 

O SR. JOsE FOGAÇA-Apenas comunico 
a V. -Ex" que o teXto da lei, que estamos aprovando 
no Subs~t.u~v:o! diz que o Tribunal Superior Elei
toral poderá, em a1guns casc;>s, determinar que 
as mesas recept9ras Venham a exercer o papel, 
tam_b!Il'!-:_d~Jur:ta~Ap!Jradoras, em alguns casos. 

O SR. Nelson Carneiro- V. ~ me permite? 

O SR. JOSÉ FOGAÇA- Ouço V. Ex" 

O Sr. Nelson Carneiro-Ai que está o enga
no. V. Ex" fala em teoria, mas eu conheço a prática. 
Os Tribunais Eleitorais geralmente recusam esse 
direito às Juntas Apuradoras. Isso eu fiz porque 
defendi,_perante_o Tribunal Eleitoral do Rio de 
Janeiro, da tribuna, essa possibilidade apenas pa
ra as umas da Capital e, unanimemente, o Tribu· 
na! negou_quando sabemos que o momento mais 
próximo para se apurar a eleição é na mesa recep
tora, porque ali estão os fiScais de todos os parti
dos e tirar de 1 on ou 200 umas numa cidade 
ou numa _Capital, ninguém pode fazer fraude, ao 
mesmo tempo, em 200_ urnas, mas poderá fazer 
numa mesa receptora. De modo que essa permis
são ao Tribunal deve ser complementada com 
essa dedaração expressa na Emenda n~ 46~A, 
sob. pena de continuar a fraude neste País. 

O SR. JOSÉ FOGAÇA -Nobre Senador 
Nelson CarneirO, Considero que a tese política 
que V. Ex!' deferlde é altamente defensável: as 
mesaS receptoras· têffi um grande poder de_ evítar 
a fraude nas apurações~ Estarriós determinando 
à Justiça Eleitoral e não dizendo que ela poderá 
determinar. O texto· dlz que ela determinará às 
mesas receptoras o- trabalho; também, de apura~ 
ção~- V. EX" tem razão e fica res_trito às Capitais. 
Como-este téma fof ·objeto de discussão e de 
uma polêmica- maior- na: -Câmara;· e· COmo iião 
conseguimos obter um razoável _entendimeryto 
em tomo da matéria, ãcabamos por deixãr intocá
vel no texto, para hão suscitar mais delongas e 
mais retardas na apreciaÇão deste projeto. 

O Sr .. Raimundo Ura ~ Permite V. Ex" um 
aparte? 

O_ SR. ~OSÉ FOGAÇA - Pois não. Ouço, 
com rrluito prazer, o aparte de V. Ex", nobre Sena
dor Raimundo .Wra. 

O Sr. Raimundo Lira- Nobr~ Senador José 
Fogaça, corroboro todos os seus argumentos no 
que se refere à defesa, para votação imediata da 
Legislação Eleitoral pelo Senado Federal. Estaa 
mos dando impressão à opinião pública nacional 
de, que é o Senado Federal quem está Obstruindo 
esta votação e, portanto, também o· nosso inte
resse em prorrogar as eleições, quando, na verda
de, a maioria, quase que a totalidade dos nossos 
Companheiros Senadores querem as eleições 
municipais este ano._ Acredito que devemos vota~ 
de imediato e objetiVaffiente, Para revertermos 
essa tendência da opinião pública nacional, mos.
trando que, realmente o Senado Federal quer as 
eleições municipais em 1988. 

O SR. JOSÉ FOGAçA·:::. Agradeço a V. 
Ex", SenadOr RairiiUndo Ura:· 

Sr. Presidente, este é o momento de se votar, 
este é o momento de decisão. 
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Alguns dizem que há_ argumentOs lógicos ·con
tra a eleição, mas há uma lógiCa' pOderosa e imba
tível - a lógica da democracia, -direito sagrado' 
dos cidadãos; o de exercerem esta. democracia 
através do voto e da escolha dos dirigentes muni
cipais. 

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

O, SR. PRESIDENIE(Humberto Lucena) -
Teril a pa1avra o nobre Senador Frã.ncisco RoUem
berg. 

O SR. FRANCISCO ROLLEMBERG 
(PMDB-SE. Pronuncia o seguinte discurso)- Sr. 
Presidente, Srs. Senadores:· 

Tem tido grande repercussão no meu Estado, 
e acredito que ein todo o- País, a· Emenâa n~ 
2P00895-o-,· ap"ie'seritãd8 perante esta Assembléia 
Nadona1 Coristituinte·. - · · · · 

Soineilie no· meu Estaâõ já--Se niãnlfe:Starani 
a favor dessa -en1enda, eni:arec'endo a necessi
dade de seu acolhimerito pelá Assembléia Nacio
nal ConStitt..iiirte, a Associação 'de Micro e Peque
nos Einpresários de Aracaju, a Federação Esta
dual da Pequena e MicrOem'pnisá de Sergipe, a 
Assembléia Legislativa de Sei'Qipe', a Câmara Mu
nicipal de Aracaju e a Câmara Municipal de La-
garto. , - -- -

A Associação de Micro e 'pequenos Empresá
rios_ de Ara. caju, apoiada pela Fe4eração Estaâual 
da Pequena e MicroempreSa de Sefgipe e liderada 
pelo seu presidente, Sr. ~ci~m Menezes Silveira, 
tem desenvolvido um trabalho digno de louvor 
em defesa dos interesses de SeUS associados, du
ramente atingidos pelas altas taxas de juros e cor# 
reção monetária que inddlrarri sobre os emprés
timos que _contraíram na Vigênéia do Plano Cruza
do, quando vivíamos na expectativa da inflação 
zero. Frustrada essa expectativa, eles viram suas 
dívidas junto ao setor fmanceiro multiplicar-se as-
sustadoramente. Muitos venderam suas terras pa
ra pagá-las; outros faliram; e outros, ainda, estão 
sucumbindo ao peso delas, embora lutando bra
vamente._ 

Em síntese, _os pequenos e in-icroempresários 
reivindicam a supress.!lo ~ correção monetária, 
para que possam saldar suas dlvidas, exatamente 
como propõe a referida _emenda, cuja _aprovação 
pleiteiam. - ---

Argumenta o eminente SenadOr Mansueto de 
Lavor, autor da emenda, que o Tesouro não arcará 
com os prejuízos decorrentes da medida proposta 
por sua emenda, pois e]es serão absorvidos pelo 
sistema financeiro, que, aliás, será também bene
ficiado juntamente com as empresas devedoras, 
pois, regularizada a situação, elas voltarão a operar 
em condições normais. Deve-s.e lembrar que a 
culpa pela inadimplência não lhes pode ser atri
buída, dadas as circunstâncias em que ocorreu. 

Infelizmente, não dispomos de dados precisos 
sobre o montante dessas dívidas, nem sobre os 
prejuízos a serem contabllizados pelo sistema fi
nanceiro. Números fome.cidos pelo Banco Centra] 
demonstram enorme comprometimento dos 
bancos oficiais, especialmente do Banco do Brasil 
e, a seguir, do BNDES e dos bancos estaduais. 
A parcela de recursos dos bancos privados carrea
dos para esses empréstimos é mínima em relação 
a de recursos públicos. 

· Entretanto,' o Bc.mco· Central não tem dados 
·relativos ao crédito rural e aos-empréstimos con
·cediQos à micro empresa urbana que cubram exa· 
tamente o mesmo período, de modo que não 
se pode fazer uma _análise completa. Também 

· não' se sabe o número de micro, pequenos e 
médios empresários que recorreram à rede ban-
cária em 1986/87. · ·' ' 

Não sabemos sequer o número de mtcroem-
. presas existentes no País, hoje, porque só há regls

tro da criaçtlo dessas empresas, mas não do en
-cerramento de suas atividades, o que seria im
prescindível. O Cebrae (Centro Brasileiro deAçroio 
à Pequena e Média Empresa), órgão· otídai 'vincu
·l_ado'--ª-6 Ministério--da Indústria e do Comércio, 
·afirm,a não ter con-diçõe"s de mariter _esse r~gistro, 
mas suas projeções indicam que. as -mlcroem
presas fech-am dentro de cinco anos de sua aber
tura. Entretanto, não se trata de dados e·statísticos, 
mas~- sim~ de observa-Ção por amos~rage_m. Se· 
gUndo o Cebraet os dados -sobre o o número de 
empregos oferecidos pelo setor_ de micro e média 
empre:sae-Sobre o número dessas -em-presas -são 
de censo de 1980, mas-·nao--são- collfiáVeiS- nifo 
apenas porqUe Já estãtn:iefãsãàõS, mas também 
porque cada estabelecimento foi_considerado ·co
mo uma~empresa: Assim; por éxémplo, a Volks# 
Wag_en tem vários estabeledmentQs,_.e cada. um 
dêiés. foi computado com9 microempresa da 
inuitiilacional. -

'ó tenso-- d-e H~80 iliformaVa a existêOda de 
1 milhão e 902 mil mi!:ros, pequenas e médias 
einpi"esas urDamis, _õu Seja, 99,8%- do total de 
empresas existentes na País. _ . 
' Em que pese a cafêrl.d.3 de informações atuais, 

pt'e'sume~se que as micro é_ 'peqUenas elnptesaS 
sêjám- responsáveis, hoje, por 95% -do mercado 
de "trabalho. E é IOegãvel que -nãO têr11 reCebido 
do'Poder Público _o tratamento adequado, condi~ 
zente com a sua importância na ~conomia na
cional. 

Sabemos que a mi!=roerr,tPresa-.é .a pés:Soa juií
dica ou fiiTT'Ia individual cujo faturamento bruto 
ãti(jal não atinge o valor de 1 O mil OTN. Nõ entan
to, ela é o rriaior fator de desenvoMinento da 
eCOnOmia, não apenas pelo seu número, mas 
também pel_a sua flexibilidade de ação e capaci
dade de gerar empreQõs ·e riquezaS. Na ltá1ia, atri
bui-se a elas, em grande parte, o milagre italiano, 
pois conbibufram para ~anear as finanç_as do país, 
que hoje é considerado a terceira-potência &onõ
mfc;a mundial. 

A Assemb]éia Nacional Constituinte não está 
alheia ao problema. O art 21 1 do Projeto de Cons
tituição prescreve: 

"Art 211. AS_ microempresas e as_em- _ 
presas de pequeno porte, assim definidas em 
lei, receberão da União, dos Estados, do Dis
trito Federal e dos Municípios tratamento jurí
dicO diferenciado, visando a incentivá-las, 
através da simplificação de suas obrigações 
administrativas, tributárias, previdendárias e 
credlticias,ou da eliminação ou redução des
tas por meio de lei." 

E a _proposição pretende resolver o problema 
atu~ de milhares de micro e pequenas empresas 
que se tomararn inadimplentes por força da polí
lica económica adotada pelo Governo em 1986, 
na qual confiaram, mas que não surtiu os efeitos 
desejados. Acreditamos que o sistema financeiro 
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poderá participar de bom grado do saneamento 
do setor, CJITe, -reativado, trará benefíciOS [-édpi'o-
cos.' . . -
· Pelos motjvos expostOs. áPoia.mos a_ emenda 
e pedímos-ãciS cimiilerites· Colegas ·quea·aCOfhain. 

Era o que tinha a dizer, Si". Pr'eSidente, Srs; sena-
,Q.,or_es~- ,. · 

O SR.~PRESIDEN1E (Humberto Lucena) -
Tem a palavra o nobre Senador Edison Lobão . 

O SR. EDISOI'I LOBÃO (PFL-MA Pronun
ç_@..o seguinte discurso.)·-=- Sr. Presidente,_Srs. 
senadores: - - ---
·- .'A Câhiãra MuniCipal de Orajaú, no Estado do 
MaranhãQ., _pela totaJida_d~ dos seus Vereadores, 
encaminhou aos Constitu,intes, mediànte indica
ção, um éipelo favcrável à Effienda à ConstituiÇão 
n? 2?01459/3, de 13 de jãileii"o último,- referente 
ª_çi,.ÇÇ>Dirole dos juros abusivos que pesam sobre 
a agricultura. 

A manifestação é de 19-de maio último e, poste
riormente, o" Plenário_ aprovou, como ·referendo 
da ma_ioria~,.QQ primeiro turno, a Jimítãção 'ein 
doze-por cento--dos-juro!?, conforme ocorreu, entre 
1934 e 1948, cóm á fiSCalizaÇão da Lei de Usura, 
que deixou de ocorrer~ a partir de então. 

O documento dos edis grajauenses assinala 
"as dificuldades e a pobreza que vive o nosso 
povo;·no-ssa agente, causadas pelos juros bã.ncá
rios e financeiros extorsivos, pn'ndpalmente no 
Estado do Maranhão". 

Evidentemente, conhecemos a situação dra
mática principalmente dos Javradores·maranhen
ses; diante da agiotagem que corre desenfreada 
em todo o País. Não é _possível que;_ tal situação 
perdure. São abusos desSa natureza que mOtiva
ram -a aprovação de emendª ConstituCional flxãi1-
d0 em 12% os juros bancários em nosso País. 

Pode-se alegar que se trata de matéria de lei 
ordinária. ]sto pode ser exato, mas não é menos 
verdade que tal tipo de lei não tem sido capaz 
de conter os excessos nesse setor. · 

Tranqüüiie---se, portanto, o povo de Ciajaú, do 
MaranhãO é -de todo o País. 

Era o que tínhamos a dizer, Sr. Presidente. . ~ . - -- ' -- -- -

o SR. PRESIDENTE (Humbertó Lucena) _:_ 
:r el!l a palavra o nobre Senador ~ouriv_al Baptista. 

O SR. LOURIVAL 8ÀPTISTA (PFL --SE. 
J:ronuf?.Pa o segJJinte discurso.) - Sr. PreSidente, 
Srs: Senadores: 

EnCaliiThhei ·reqUerimentci solicitando a trans
criÇão, nos Anais do.Sen_adO -FeCiei"al, dos ·pronun
ciamentos ontem proferidos, ery1_N~w York. pelo 
Presidente José SameY. petante a TerCeirà Sessão 
Especial da Assembléia Geral das NaçõeS-tinldãs 
dedicada ao desarmamento e outro perante o 
Grupo Latino-Americano e do Caribe. 

Desnecess_ário se toma justificar a impOrtância 
histórica da presença do Presidente José Samey, 
no desempenho de uma missão de transcenden
tal significado e importância, a respeito do posi
cionamento do Brasil, no cenário murídlal_, em 
face dos problemas que levaram o Chefe da Na
ção Brasileira a se dirigir a todas as Nações_ inte
gradaS na ONU. 

De fato, o desarmamento representa, na atual 
conjuntura internacional, o_desafio supremo a ser 
enfrentado, não somente pelas duas superpotên
cias- Estados Unidos e União Sbviêticà..:.. con1o 



Junho de 1988 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL. (Seção II) . Quinta-feíra 9 . Hi65 

pela totalidade dos povos do nosso conturbado CQmo parlamentar, delas me ocupei muitas .vezes 
e intranqüilo mundo contemporâneo cuja sobre- , na tribuna da Câmara dos Deputados e do· Senado 
vivência depende, incontestavelmente, das solu- , de meu País. Como PreSidênte, tem- sido a politica 
ções possivelmel)te ~laboradas no concernente , externa uma das minhas preocupações ·perma-
aos problemas vitais .do ,desarmamento; - nentes. . . , _ 

Bastariaassinalarqueoimpressionante_volume . É :a-·quarta vez-·que- aqui compareço,_ sempre 
dos recursos financeiros, técnicos e humanos no acompanhamento das transformações ·mun
concentrados na corrida armamentista poderiam, diais. Venho da 16• Assembléia Geral, em 1961, 
sem sombra de dúvida, erradicar a fome, a miséria quandO -era-Membro da Comissão de Políüca Es
e o atraso predominantes na maioria dos países peCial. COntava as Nações Unidas com 104 mem-
do Terceiro Mundo. - -- ---- bros, hoje tem 159. Os corredores desta Casa--

De resto, a opinião pública mundial já se encon- -- alegravarn::seno COlorido das vestes de diferentes 
tra plenamente conscientizada a respeito da es- costumes e raças, de heróis lendários das Ql,lerras 
sencialidade dos acordos entre as potências_enga- de libertação,. de nostálgicos herdeiros de tr0nos. 
jadas na corrida armamentista, visando, através Era o tempo da desColonização. Um· mundo 
do desarmamento -gradual, a assegurar a paz desamarrando-se _da- geografia política qu_eJhe 
mundial, o bem-estar e o desenvolvimento de to- tinha sído imposta pela exploração e pela domi-
dos os povos. -na-ção dos impérios. Renascia o sol da liberdac;le 

No concernente ao- pronunciamento que. fez para muitos povos. Mas infelizmente iniciava-se 
perante o Grupo Americano e do Caribe, conVem o pânico e o alerta verdadeiro para as experiG!ncias 
assinalar que se trata de mais uma iniciativa do nucleares que eclodiam como um perigo para 
Chefe da Nação Brasileira, no sentido de ampliãi- a huméiii'lidade. Andava-se por Nova Iorque corilo 
e fortalêcer as bases da solidariedade que devem -se a. qualquer. instante fosse descer nas ruas- o 
prevalecer entre os mencionados países e respec- faH out de nuvens carregadàs' dos resíduos da 
tivas populações, na certeza de que a paz e o morte nudear._Anunciavam-se abrigo_s, mobiliza-
desenvolvimento são prioridades interdependen- vam-se consciênCias. -
tes e indivisíveis. - - -- - --- · · • 

- Di_sçvtiam-·se qàéstôe.S que erilergiram d~pois 
Convêm acentuar que a política externa do Go- em toda a sua dramaticidade .. O -oriente Médio 

vemo brasileiro, delineada pelo Presidente José -traZi<itparaaAgendaotemadostefugiados_,ãrabes 
Samey, se volta preponderantemente para uma da Palestina. Tínhamos 0 Congo; 0 Alto- Adige 
integração cada vez maior_dessas nações irmãs. ea~ervescêriciadosterritóriosspbtutelã.AÁfrica 

EstascSão_asrazões_quemelevarama-requerer quebrava os seUs grilhões. Em·nome do meu 
a transcrição dos discursos qUe proferiu e incluí- País, fui um dos primeiros Oradores a p'rótestar 
los neste meu pronunciamento, que são, inl:on- contra a mancha na história ·da humanidãde que 
testavelmente, documentos de permanente valor · ê 0 _ .. apartheid", -que come·çava naquele inStante 
histórico, que merecem ser-regiStrados no,;; Anais a mostrar o mundo a sua face trágica. A Áfrita, 
do Senado Federal. (Multo beTnrPalmas.) enfim, assumia sua grande dimensão com á. pre-

Do 
-· _ _ - - __ . .....senÇa do homem negrç. n9 centro das decisões, 

-__ CaMENT_Q_§ ~. QUE SE R~FERE O-: ,---protestando, lutando e afirmando-se. Aqui estive 
SENADOR LOfJRlVAL BAPTISTA em 1985 para, Chefe de Estado, prestigiar oS 40 

Nova Iorque, 7-6-88 anos da Organização_ e expor as grandes-l_i!'lhas 
PRONUNCIAMENTO DO EXCELENTÍSSIMO da política exterior dÕ meu Governo. 

SENHOR PRESIDENTE DA REP_ÚBUCA., Hãjé, ~aténdendo ao convite transmitid9 .P-elo 
. JOSÉ SARNEY, - - SeiifiOTSectetano-Geral, Erribaixador Pérez .de 

PERANTE A TER'CElRA SESSÃO Cu~éliãr, aqui estou- Para: participa'r,· juntam,ente 
ESPECIAL DA ASSEI\1BI.ÉIA-GERAL -- -·com_grande rlúmero de Chefes de_ Estadq ~,de 

DAS NAÇÕES UNIDAS Gõverric), d_es_ta Ass_embléia Geral Especial, dedi· 
DEDICADA AO DESARMAMENTO -cadã:ãO~Qesarrnainento, ã primeira a que corw)a~ 

rece um Presidente do Brasil. 
"Senhor Presidente, 
Qu_eira Vossa Excelência aceitar minhas con

gratulaçõ_es por sua eleição para a presidência 
desta Sessão Especial da Assembléia Geral das 
Nações Unidas_ dedicada ao Desarmamento, mis
são que, estou certo, Vossa Excelência saberá 
desempenhar com a mesma habilidade que de
monstrou .ao conduzir os trabalhos da quadra
gésima segunda sessão _ordinária da Assembléia. 

Senhor Presidente, 
Ê -com o sentimento da História que ocupo 

mais uma vez a tribuna da Organização das Na
ções Unidas, símbolo do ideal de concórdia entre 
as nações. Ideal distante, paíxão de estadista, he
róis, mártires, visionáriOs e pensadores, que Vive
ram entre o romantismo-e a crueldade, na contra
dição permamente entre a realidade e a espe
rança, e o paradoxo da crua separação entre o 
desejo e os fatos. 

Ao longo de minha vida pública, sempre dedi
quei atenção especial às_questões internacionais. 

A pergunta que me faço, ªgora, é sobre o mo
mento deste encontro, quando as lutas da ribalta 

--se concentram no encontro de cúpula de Moscou, 
onde as duas grandes potências discutiram õ de
sarr6ãhl€nto Com a autoridade de quem Possui 
as armas e delas fala com aquela simplicidade 
-como diziã Clausovitz- com que falam enten
diados os grandes comandantes dos problemas 
da vida e da morte de milhões de pessoas. Em 
-seus lábios, _a ação- da guerra é personalidade 

-- ti.umã-e'SpéCie de duelo. 

Longe de minhas palavras desestimular tais 
pactos e esforços. Ao contrário, o meu País tem 
i!lç:_entivado e proclama, uma vez mais, o quanto ª hWJ1anidade passa a dever a esses estadistas, 
o Presidente Ronald Reagam e o Secretário-Geral 
~khail Gorbache,v. Eles tiveram a coragem de 
romper barreiras e começaram de maneira efetiva 
um programa de desarmamento; que não pode 
parar e que deve continuar, para que se rompa 

~~~ JE:Qrif'..~timiça de que a paz é o equilíbrio 
_ çlo terrp~.- ~PD1P ,djz:ia Bisma_n:k: _ 

- "A ·gratidão e a confiança não colocarão 
aa nosso lado nenhum homem. Somente 
omedO.;J 

Mas rne· pi-e'ocupa o fato d~ que, se a: -paz e 
a guerra são, nos dias d~ _hoje, problemas que 
afetain a própria· existência ·da Terra, que- pode 
ser várias vezes: destruída, a_nossa atitude de paí
seS pobres e desannados, impotentes na fantás
tica-corrida da tecnologia da destruição, não pode 
ficar apenas na posição ~o aptauso antigo: 

"Ave César, os· qüe vão morrer te saúdam." 

A tareta da' s'~vãção é de tOdos, Sem "exC!u_sa_o 
de ningUém. O enfraquecimento do multilatera~_ 
lismo é dahoSo à' Causa da pai. o·-desarmamento, 
por maiores que sejam os arseria!s _d_as grandes 
potênciaS, nãO Pode ser ~nas uma diScussão 
a dois .. Coin 'o a'dvento da' tecn'qlogia nudea_r,·e.sta 
questão àdqUíriU uina conOtação traÍ1sçcinc:Jer1taJ. 

É a natureza; é 'túdo que ViVe, _gue· passou a 
estar no àmagó desta questãO~ Não' é a arte da 
guerra. É a qUéstã'o trans_cenden~~. çi~ _vida,_ não 
como um bení. inOividuãl,'mas filosófico, coletivo, 
que é ameaçado, desde o pobÍ"e índio da Amazô
nia, desde a mais pequenina flor adormecida, cul

-tivada com difii:.i.t!Ciáde, o carinho por· uma pobre 
criança do Hãrlem, até toda a· riqueZa acumulada 
pelos homeris,' nos' Pa'íseS e "noS continentes. A 
destruição total não e'scolhe entre riCOs e pobres, 
Ceifa o gêneio huffiahO. A moité ã --irívadir seires 
e coisas. O silêhCio etefrlo: - - c - -

Aquele de qUe ~~·fala o poeta brasileiro Fer-
reira Gullar, qu~ndo _cüzia: - -

"A morte se alastrou por toda a rua, mistu
rou-se às árvores da quinta, penetrou na cozi
nha de nossa casa, ganhou o cheiro -da carne 
que assava na· panela e ficou brilhando nos 
talheres .. .'~ 

A ques~o. 'pOrtanto, não. é àpenaS daS grandes 
--Potêndã.S: É perigosa demais para esgotar-se en

tre _dois .homens, erilbora- a responsabilidade 
maior lhes pertença: 

A paz jamais será frutO da força, mas da difu_são 
de uma opinião públiCa civilizada, universal, capaz 
de manifestar-se em vários âmbitos internacio
nais, imbuída dos direitos do_horriem-eaos valo
res'~âe respeito à vida, à peSsoa, à natureza. 

A Paz Perpétua, no conceito de Kant, a paz 
mundial, e não _a_ trégua e o pacifismo angelista, 
são um objeto político da infância da moderni
dade. A Antiguidade e a Idade Média não cons
truíram nada de semelhante, porque é a partir 
da emancipação intelectual trazida pela Era das 
Luzes _que ela surge. É a ídéia da humanidade 
como c_omunidade moral una, embora não uni
forme, 

O pensamento filoSófico moderno revigorou a 
noção cristã da unidade do gênero humano. 

Entretanto, esse reconhecimento da força mo
ral seria realista se esquecêssemos o papel estra
tégico dos EStados_ na manutenção e melhoria 
da ordem internacional. 

Sem dúvida, o Estado pode ser fonte de opres
são_ e de ·agressão. Mas o Estado é também um 
pté-t•equisito indispensável para o avanço moral 
do gênero humano, através da cooperação inter· 
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nacional e da contenção de tendéocias ªnárqui~ 
cas e impulsos predatórios. 

O_ e_ley:ado grau de desenvolvimento industrial, 
- cientifico e tecnológico de alguns Estados não _ 
pode cri~{ privilégioS .diante da obrigação geral 
de cumprir, em bases igualitárias, as medidas de 
.desarmamento intemacionalmente acordadas. 

Na era colonial, as grandes potênc_ias _exerdam 
a dominação direta dos povos rrials fraCos. Nosso 
tempo assistiu à transformação çleSse dOmíniO 
em múltiplas formas de hegen1onia: dê 'dOini-
nação indireta e- inconfessa.o - - - · · · · 

Os pai ses médios têm irriPõrtante- furiçãô a de
sempenhar nesta hora. Não receio afirmar que 
o espírito resolutamente desarrnamentista desses _ 
países, entre os quais se inclui ó Brasil, cor'nbinado 
com a sua determinação de -buscar 'diriliilUii' as 
desigualdades· e assimetrías 'do· sistema iilténa~ 
cional, constitui um fator de prirhei'ta- grandeza 
no aprimoramento da convivêncla entre as na
ções, sob a égide da paz, da democ_racia e do 
desenvolvimento. Para hOss_os paíSes, desarma
mento é humanismo- o rhidóf liunianlsmo prá
tico do nosso tempo. 

Registro os beneficio$ que a c_ooperação no 
__ "cari"lpo da energia nucleélr para fins pacíficos tem 

propiciado para o r.eforço_ do respeito e da con
fiança inútuos entre países latino-americanos. 

Senhor PreSidente, 
Trago-a ·palavra de um país que sempre parti

cipou ativamente __ de todos os esforços em favor 
do desarmamento nos foros mUltilaterais. 

Presido uma nação que se orgulha de não ter _ 
pendências o_u hipotecas a resgatar no campo 
da paz e da s_egurança internacionais. 

Mantemos com todos os no_ssos_ vizinhos profi
cua e amistosa convivên~ia, que cada dia se reno
va mediante múltiplas formas de enteoQimento 
e de cooperação. Temos fronteiras com. dez paí
ses, sem nenhum problema, que transformam 
essas fronteiras em vanguar:das vivas da amizade_ 
e da integração. -. -~-~ . - __ ~ -

O Tratado de Coopéi'açãõ Amazônica e o Ttafa
do da Bacia do Prata compõem um arcabouç·o 
institucional no qual se desenvolve uma coope
ração igualitária e mutuameo_te_b_e_n_é_fica entre paí
ses que vivem em uma das regiões mais pacíficas 
e menos armadas do globo. Com os seus vizinhos 
sul-atlânticos, o Brasil está empenhado em conbi
buir para uma ação coletiva no sentido ·da plena 
ímplementação dos objetivos da Zona de Paz e 
de Cooperaçáo do Atlântico _S_ul_._~onforme pro
posta do meu govemo aprovada pelas Nações 
Unidas, hoje a Resolução n9 4_1}11. 

Consolida-se, como um dos ma~cos expres
sivos da diplomacia em nossa parte do mundo, 
o projeto _abran_gente de integração entre o Brasil, 
a Argentina e o Uruguai. Igualmente intensifica
mos novos espaços de cooperação nos_ países 
que tive a oportunidade de visitar,_ como México, _ 
Venezuela, Colôro.bia e Peru. Nosso_ objetivo é um 
mercado_ comum, aberto a toda_a._América Latina, 
para fazê-la ingressar na economia dos conjuntos. 

Re.ss_alt.o_. formalmente, neste instante, um fato 
_histórico que marcou o continente s_u}-am~ricano 
e que tem implicações com o tema desta Assem-
bléia. . 

Por decísão.minba e do Presidente B.aul Alfon
sin, o Brasil e a Argentina estabeleceram acordos 
de_ cooperação nuclear que afastaram qualquer 
especulação sobre uma possível corrida nuclear 
no continente._ Desarmamps qualquer ameaça 
nuclear na América Latina. 

Com o objetivo de dar visibilidade _e _transcen~ 
dênda a essas decisões. llUm gesto histórico, o 
Presidente d~ Argentina __ convidou-me a ir às en
costas. do.Anàes, em çompanhia de cientistas bra-

- si! eiras- um momento sem precedente nas rela
ções entre países, para visitar as instalações sensí
veis de enti_quecimento de urânio e pesquisas nu-
cleares, em Picane:yé.". -

Do mesmo mo-do, convidei o Dr. RaUl Alfonsfn 
para lilaUgurar em Iperó, eni São Paulo, a_s n_ovas_ 

-lristã.Jações brasileiras_de fabriç&ção de urânio en-
riquecido e de reatares~ no-Ceritro de Aramar. . 

Em Picaneyeu e Ip~ró mostramos aos nossos 
,-povos, à América Latina e à cOmunidade mundial 

'·--nossa con·fiança e &~terminação de crescermos 
jUntos; desenvolvendo os recursos nucleares para 
a paz. 

Sui>efa[r]oS-C6mPetiÇões acumuladas ho tem
pO, criamoSUnl dirnã de confiança exemplar, reu
nin1os nossas energi~s pài'a conjugar inteligên~ 
ctas e dominar tecnologia de ponta para fins-pad
ficos e para o bem-estar de nossos povos. 

As gerãÇões do futuro saberão avaliar_estes pas-
SOS. 

Senhor Presidente, _ 
--A presente conjuntura internacional no c_ampo 

do_ desarmamento está marcada por dois impor
_tantes elementos: 

Primeiro, no plano das relaçõ_es entr_e os _Esta
dos Unidos e a União Soviética, configura-se o 
novo clima de distens_ão com vistas à r~dução 
dos mísseis nucleares estrat.égicos~ __ : _ 

____ São prOmissores os avànços conceituais e téc· 
_nicas alcançados no campo da verificação. Tenho 

a esperança de que tais progressos possam con
tribuir em breve para novos passos concretos e 
maioreS -êxitOs na redução real dos arsenais nu-

-deares. -- - -

Como inembro-"do Grupo' de Apoio a Cdnta
dora, o Brasil tem participado ativcimente da bus· 
ca de _soluções. 

No âmbito do Grupo dos Offõ e da própria EsP-erOqu~·asnegociaçõesoraerh-cursosobre 
OEA, nosso país tem buSCado o aprimoramento __ armas nl!dear:es de longo alcai).ce concedam a 
do diálogo, a ampliação do conhecimento mútuo atenção devida à necessi4ª.Q~_Ge conter~ reverter 
e a harmonização -de posições. o proCesso de proliferação geográfica' de fOrças 

A partir de uma perspectiva soberÇ'l;[Ja e demo- nucleares. 
crática, reitero o compromisso já assurnid9 de Em segundo lugar, !')O piaDO das negociações 
utilizar a energia nuclear exclusivamente para fins - niultílátefais, desejamos Uma breve conclusão da 
pacíficos. Conyeriçáo soDre Armas Quín1icas, cuja utilização 

Como declarei ao_anl.,lnc_iar, em 4 de setembro - -~pr65Cr1tã desde-19:'25 pela comunidade iilterna-
de 1987, o dorníniP pelo Brasil da tecnologia _do dona!. 
enriquecimento do urânio, não se pode prescindir Es:tª. T~r_ceira Sessão E_special da Assembléia 
do acesso amplo e desimpedido ao conhecimen- _Geral reali~_a-se na estejra de um longo processo 
to cientifico e suas aplicações pacificas. de esforço das NãÇões Unidas pelo desarmamen-
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to, inici_ado pela Assembléja Ger~ em j;;meiro de 
1946. 

o- documento fin'al, consagradQ h.á. 10 anos 
pela 1 o Sessão Especia1 da Assembléia Geral so-
bre ·a Desarmamento, permanece como pãradig
ma, a partir do qual devem·desenv.olver.-se o patri
mônio conceituai e medidas práticas de desarma
mento. Nele existem llffi ideár:io e um programa 
de ação·concreto e objetivo. 

Em n:ome-de um Supoffó rea_!!smo, porém, a_l
gumas vezes se levantam contra as metas ma1s 
amplas do desarmamento geral e completo, con
sideradas u1:ópicas. Argumentam que a cessação 
dos testes é incompatível com a segurança militar 
de certos estados; que a extensão d_a corridª- ar
mamentista a áreas cada vez mais amplas é _im
preséindível para o equilíbrio estratégico;--e que 
tantas outras medidas de desarmamento são fac-
tíveis. 

Estranha lógica essa que· fáz cofn ·q_ue _Se pre. 
terida impOr como realista e aceitável Um pensa
mento que admite a extinção da espécie humana, 
mas que consideri'!l inadmissível corrermos_os ris-
cos da paz.· -

Decorridos mais de quarenta: ãrios âesde a úti
ma "guerra_mundiàl", não passa um só dia em. 
que nossa memória não celembre os hor_rores 
elo_ conflito. __ 

É a doutrina inConcebível da segurança de al· 
· guns pela insegurança de todos. MaJs que um 
paradoxo, o equilíbrio do terror e pelo terror é 
uma agressão à humanidade. Esse realismo é 
o mais abstrato e falso de todos ·os realismos. 

O iealismo não pOde ser pretexto nem desc.u1pa 
para JustifiCar a_inaçãO. Rea1ismo é er,~frentar gran
des problemas que nos ameaçam. e tratar de re
solvê-los embenefício.da liumariidade. É_arna~~ 
o barro do nosso trabalh_o, 

Também me parece incoerente e paradoxal a 
_pregação de aplicarem aos demals p~íses ·medi· 
das para conter_ a proliferação -de aonas nucleares 
onde elas não existem, e de não aceitarem a Con
tençà:p da prOliferação vertical, quantffativa e qua
litativa, em ·relação a elas mesmas, detentoras de 
arsenaiS- fantásticos, como as grandes pÇ)tências.. 

São' ritínimiZa'das, também, a importância do 
objetivo da limitação e r~duç:ao das forças cQn
vencionais, sob efetivo controle internaciona1. É 
natUJal que o Brasil, integrante de um das regiões 
menos armadas do globo e ostentando um dos 
mais discretos níveis de dispêndio militar, reivin
dique nesse processcnr que- a lóglc'a- e o __ bom 
senso reclamam:·a iniciatiya, a audácia e a respon
sabilidade dos Estados e das regiÇ)es onde se 
concentram os maiores contingentes militares e 
pÕderio bélico como protagonistas maiores.·-
Se~hor Presidente, 

I;ri1 breve_ ser~ realizado flO ~rasil_ o_ primeiro 
encontro dos países sul-atlânticos, que deverá 
propiciar uma discussão construtiva e frutífera so-
bre os meios para a implerrfentação dãs vertentes 
da Dedaraçá6- aprOVada pela Assembléia Geral 
para estabelecer a paz e a cooperação no Atlântic;o 
Sul 

Preservada a responsabilidade especial dos paí
ses su1-americ_anos e afriç:_anos d~ ~el_ar pela con

-~~ç:y~o_deisses objetivos, nós contamos __ c.Qm a 
~elaboração e a boa fé dos demais países e, em 
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particular, dos estados militarmente mais signifi
cativos, no sentido de que se reduia-e se elimine 
a presença niilitar eStrangeira na região, se impe
ça a introdução de armas nucleares_ e se evite 
estender à área tensões e rivalidades que lhes 
são alheias. 

Evoco, corri'pS.itiCular preocupação, mais uma 
vez, o grave foco representado pela permanência 
do regime aparteísta_na Africa do .Sul. pela conti
nuada ocupação ilegal da Namíbia, e pelas agres-
sões sul-:africanas. E também preocupante a au
sência de uma. solução para a questão das ilhas 
Malvinas. 

Sã_o igualmente inquietantes, Senhor Presiden
te, os riscos crescentes de militarização, inclusive 
do espaço cósmico. Põe-se _em perigo o esforço 
que vem sendo empreendido há anos pela comu
nidade internacional no âmbito das_ Nações Uni
das, no sentido de preservar o espaço exterior 
como patrimõnio da humanidade, a ser utllii:.:Sdo 
com o objetivo _ de tomar melhor o destino na 
TeiTê.l. 

Ressalto a importância da não-militarização do 
espaço como condição para que se possam ado
tar medidas substanciais de desarmamento regio
nal. 

A Coriferência de Desarmamento pode e deve 
completar e aperfeiçoar um instrumental jurídico 
já existente, de forma a impedir que f,eja este 
um ambiente contaminado pelos efeitos da cor
rida arrnamentista. 

Senhor Presidente, 
Igualdade, confiança, solidariedade, 

Sobre este triPé deverão apoiar-se n•Jssos êxitos 
pelos desarmamento e pela paz. 

Em síntese, o Brasil deseja que: 
1 -Nenhum Estado deve pedir a qualquer ou

tro que teme medidas de desarmamento que ele 
próprio não esteja disposto a tomar. Ninguém 
pode pedir a outrem o que ele não pode conceder. 
2-As preocupações de _seguranças de um 

estado são tão válidas, tão importantes e tão rele
vantes quanto as_ de qualquer outro. É o princípio 
da igualdade. 

3-O desenvolvimento industrial e tecnológi
co não desobriga qualquer pais de observar e 
respeitar medidas de desarmamento internacio
nalmente acordadas. 

4-A não-militarização do espaço exterior 
constitui pré-requisito essenciaJ para a adoção de 
medida significativa d.e desarmamento regional. 

5 -A pi-oliferação geográfica de armas nuc:lea
res compromete a posição adotada por muitos 
estados de renundarem à opção nuc:iear. 

Não posso deixar esta tnbuna sem ressaltar 
o quanto se interligam os problemas da paz com 
as injustiças sociais, com o_-desenvolvimento e 
a felicidade do _homem. 

Porque é trágico para todos·nós a constatação 
da massa gigantesca de recursos postos à dispo
sição da tecnologia das armas e_o quanto_ são 
cada vez menores os recursos que se destinam 
ao combate da pobreza absoJuta. 

Num mundo de avanços fantástico_.s no campo 
da ciência, da tecnologia, invadindo setores cada 
vez mais amplos do conhecimento, qual o destino 
que está reservado para esta parcela da huma
nidade que possui somente o dia e a noite? 
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Ela espera também por outro desarmamento. 
EsSes'hcimeils e fnUlheres esperam o desarma
mento dos,_arsenais da Tóniê; -da falta de oportu
_nidades de trabalho, das desigualdades, do inter
vencionismO estatal, da orderil-econõmica inter
néi.dóhaL ·aa -ç[ívicla externa, do aviltante preço das 
matérias-primaS, do protecionismci, das interven
ções, do terrorismo, da violência e da" crise ·moral 
-que destróem as bases transcendentais do ho
mem. Deseja-se o des.armainentci do arsenal da 
distância que cada vez mais separá o mundo po
bre da erã: das-descobertaS denUfk:ás que abrem 
os camín_h_os__do.século vinte e um para um mun
do não·em_transforma.ção, mas para um mundo 
tra~sformado. 

-Reitero _que o caniinho da paz é a- democracia. 
A liberd~de, ~m seu poder criativo e competitivo, 
As democracias_ não podem ser julgadas pela rea
lização imperfeita dos seus valores. O despotismo, 
ao contrário, é que se imobiliza nos "seusv_a1ores" 
inquestionáveis. As demo_cra.cias .. ni;o se g\,ler
reiam. EIC)S não ~P· dOgmáticas, Elas buscam 
sempre soluções de diálogo. Do entendimento 
nasce a_ estabüídade. 

-As ide-ologias têm ·questões inquestionáveis.

Mas temos que evitar a sua militarização. 
Não de5ej<\l_mo~ Li_m -mundo em que- o pensa

Jl)ento tenhã ~e ser imposto Pelas armas~ :se 
iSso acontecer, ele estará condenado antedpa
Q_ijmente à destnJição. ~Os __ impérios não duram 

-eterriamente porque a História ê mais forte e mais 
dinâmica Qo que as J:!~gemOnias. 

Como intelectual, acreditO que a luta pela paz 
começ~ _pelas idéias. 

Os profetas pacifistas semj:>re existirão._ 

É o exemplo de Tolstoi, a barba branca e longa, 
místico e tran-sformado, sonhando-Cãin o mlihdo 
da paz, depois de escrever páginas magistrais e 
eternas sobre a guerra. 

-O mundo não pode também existir sem poetas. 
_ Sem his_toriadores, para examinar: as _liçõ~s do 
passado, sem políticos, para harmonizar: os con
flitos do presente; sem poetas, para sonhar o fu-turo. . ~. ~-~ 

-~0- desarmamento não é_ somente_ o controle 
das, armas, o equilíbrio de forças, a teoria _da dis
suasão e os tratados. 

t: 00['8-que se faz com a ira Santa dos paciftstas, 
dos i_de_aUstas, dos doutrinádcires· e da purezaTrre
denta dos jovens. 

Estamos reunidos_a_qui, Senhor Presidente, pa
i.a -Collfugar vontades, tentar mudar e5S_e_estado 
de coisas. 

E podemos mudá-lo. 
Porque não existe n8da- rlo rliUndO- (Jue não 

P9S~a ~er mudad9 pela vontê!de dos homens. 
O tJoloç_austo nuclea-r _f!ã.9 poderá vír. 

Mesmo quando as esperanças estiverem ªgoni
zantes~ haverá forças que nos farão renascer. 

Lembremos que há urria Teresa em -Calcutá, 
os pés pequeninos e doloridos caminhando por 
vielas e entre desvalidos, na Índia, e que no Brasil 
há uma Irmã Dulce, plena de bondade, de peque
ninas mã-os carregando montanhas de caridade 
e- amor;IUlãndO pela paz do corpo e rezando pela 
salvação do espírito. 

Muito obrigado." 

Nova lorque,-7-6-88 

PRONUNCIAMENTO DO EXCELErrrfSSIMO 
SENHOR PRESIDENTE DA 

REPÚ8UCA, JOSÉ SARNEY, 
PERANTE O GRUPO 
!ATINO-AMERICANO 

EDOCARIBE 

"Serlhor 'P(eSi~eOte, 
Seilbor-é& RePresentantes, 
Umá vez mãis tenho a _honra Q_e s_er re_cebido 

- neste foro de coordenação dos paíSes da América 
Latina e do Caribe. -

Deddi comparecer a -eSta Sessão EspeCial Cla 
Assembléia der.ãl àas Nações.Unidas para marcar 
a alta importânCia que o Brasil âtribUi áos esforços 
da comunidade internacional pelo desarmamen
to. 

Nossa região pode orgulhar-se de ser a menos 
armada do mundo, Nossos governos dão priori
dade ao bem-estar de seus povos, conscientes 
de que paz e desenvolvimento são interdepen
dentes e indivisíveis. 

Na atual Sessão Especial da Assembléia Geral 
buscamos respostas abrangentes e duradouras 
a um dos problemas mais cruciais que a c_dniu-
nidade intemadomll enfrenta. - -

Conscientes de nossas responsabilidades e do 
papel que desempenhamos na vida internacional, 
compete-nos a construção de um mundo mais 
seguro, sobre o- qual não pesem as realidades 
da miséria e da fome e a ameaça da catástrofe 
nuclear. 

Tal é o empenho comum ao qual o Brasil se 
junta na certeza de que, unidos, países da América 
Latina e do Caribe, trabalharemos em beneficio 
da pai e da segurança. 

Senhor Presidente, 
Senhores Representantes, 
O relacionamentO ·entre os nossos países ba~ 

seia-se-em profunao Senfiao de unidcide,- dffien
tado por um diálogo francO-e ·constante. _ 

O·espírito regiorial tem-se refletido em iituação 
cbnSta'i1te rio cenáf:io- il1têmâciórial, ·ande temos 
defendido as nossas reivifidicações comuns no 
sentido de uma ordem intemaciohal mais justa 
e eqüitativa. 

Vejo com esperança o equacionamento_da si
tuação na América Cetiti:_al_: o~::-acoi"dOs âe"EscJui
puias 11 e Sap-oá revigoram nossa fé na capaCidade 
de nosso·s povos de encontrarem ---:- através d.o 
díálogo- caminhos próprios para os -mais g-raves 
problemas que os afetam. 

Reitero aqui a prioridade_ que o Brasil atribui 
---ao seu -relacionamento-com os países da região. 

O Brasil não medíiã esforços para ciUe a América 
Latina e o Caribe poSsam viver em paz; e dedica
clãs à cOnstrução do seu desenvolvimento.--

Com esse espírito tenho envi_dado esforços para 
fortificar o processo de integração.· EStou certo 
de que os primeiros passos qué o Brasil tem dado 
com as nações_irinãs da Argentina e do_Uiuguai 
serão rapidamente multiplicados em proVeito de 
todos em nossa região~ Estamos construindo um 
notável património de_realizações que deverá, pro
gressivamente, traduzir-se em novos impulsos de 
cooperação e empreendimentos conjuntos-com 
os demais viziiilios-. - -

Recordo o ensinamento da J;ncíc)ica Sollcl
tudo Rei Socialis, do Papa João Paulo U, em 
que Sua Santidade aftfma:_ "a solidariedade que 



.16'68 Quinta-feira 9 DIÁRIO DO CONGRESSO NAGONAL (Seção II) 

nós propomos é caminho para a paz e, ao mesmo 
tempo, para o desenvolvimento'. A paz _é o fruto 
da solidariedade". 

Senhor Presidente, 
Senhores Representantés, 
Quando aqlli eStive, em i 98".5, por ocasião do 

Quadragési.mo aniverSárió- daS Nações· Unidas, 
solicitei aos Senhores Representantes que fossem 
portadores da mensagem ·da fraterna amizade do 
povo brasileiro aos povos inriãos da região. 

Ac renovar hoje a mesma mensagem, acres
cento a deterininação do Brasil de trabalhar con
juntalnent'e. c_o!n os denlais países_ da região na 
busca do ideal de paz e de _desenvolvimento que 
nossos povos almejam e merecem. 

MuitO obrigado." 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -
Tema-pa]avra o nobre Senador Lavoisier Maia. 

sidios indevidos; gastos importunos; mordomias; 
despesas desnecessárias e outros de lesão do 
patrimôijlq PúbliCo. ~- -

Lembre-se, ainda, que os trabalhadores da ini~ 
· ci,ativa privada, mesmo recebendo a URP, nos úJti~ 
mos 11 meses, tiveram uma _defasagem de 
35,7%, em seu poder aquisitivo, do que se pode 
inferir a grande injustiça que o governo cometeu 
para com ·as _servidores públicos, que permane~ 
~cem t:ada vez mais margina1izados e hospitali-
. Z<}dos. . 

·_Mais grave, também,. é saber~se que o governo 
·concedeu, nos últimos 12 meses, incentiVOs- fis~ 
cais e sUbsídios que montam Cz~ 365,8 bilhões. 

como se-Isto nãO. bastasse e apesar de termos, 
hoje, a maior carga tributária do mundo, o gover
n-o-estatuiu o ''arrocho tributário", institUirido o 

- tnleão, com o qual está massacrando a classe 
ni.édia. -

O Brasil pode ser considerado "a meca dos 
O SR. lAVOISIER MAIA (PDS- RN. Pro- -tribUtos~· . .Aqui se paga, em média, mais de 70 

nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, trib~s. entre impostos, taxas, contribuições, etc. 
·Srs. Senadórés: ·· ,. - · · --- ~ --·---~--crcontnbuinte brasileiro é, também; o-mais !e-

As medidas que o Govetnb Federal tem ado- sado do mundo. Aqui, o Estado arrecada, mas 
tado para debelar a crise et:Onômlco-financeira, não distribui; o Estado assalta as rendas indivi-
demonstram, de modo inequívoco, sua incompe- dUais, mas não presta se!Viços satisfatóriOs à co-
tência ·no 'tratO de assuntos de tamanha impor- munidade. __ . . -- - -
tância. -- -- - O contribuirite (:{_e das_se média, que -tem ma-is 

Com o fa1so_objetivo ae diminuirº déficit públi- -a e· uiiiã réndã (e isfo·_ OcOITe';· pOrque- nillQ-Uêio 
co, as autoridades federais passaram a restringir pode manter-se dignamente com um só empre-
a remuneração dos servidores públicos, conge- go, cóino é o caso dos professores universitários 
!ando-lhes a URP, instrumento criado pelo pr6prio ·e prOfiSSiOnaiS liberais), está sendo obrigado a 
governo, para atualização dos salários. pagar o imposto de renda três vezes, no mesmo 

Esta drástica providência, que provocOu a justa exercício fmaiiCeiro.-Senão ·vejamos: -· -- . 
ira de todas as categorias funcionais, enquadra-se, -- Paga, em parcelas ou integra1mente, o imposto 
perfeitamente, no elenco dos fracassos Qovema- -relativo ao exercício de 1987; desconta na fonte 
mentais, na área económica, desde o desmoro- . O- iiriposto ·mensal e, ag9i-a; désCOOtá, taffibém, 
namento do malsinado plano .cruzado. o imposto trimestral. Não há, na história da tributa-

Todos n6s estainoS recordados da onda de ~~ção hodiema._ ça,so sem~lhante. Trata-se de_ uma 
otimismo que encheu o País, quando da decreta- diStorção abusiva, ilegal e inconstitucional. 
ção, no início de 1986, do plano cruzadO: :Tenho certeza de que o_ ConQresso Nacional, 

Os ministros dos setores económicos e o pró- 1,1.sando d.e suas prerrogativas constitucionais, re-
prio Presidente da República prometeram acabar jeitará o decreto-lei que congelou a URP para os 
com a inflação e instituir, no Brasil, uma era de Servidor_e_s públicos, pois esta. medida resgatará 
tranqüilidade e trabalho. à ·cJasse trabalhadora brasileira seu direito de per-

Bastou que fossem conhecidos os resultados ceDer salários. pelo menos, aceitáveis. 
eleitorais de 15 de novembro de 1986, favoráveis Faço desta tribuna o meu_apelo aos Srs. Sena-
aogovemoe_aoseu-partido,paraque·asmáscaras dores e Députados, para-qUe digam não a esSas 
caíssem e o povo brasileiro amargasse a maiS medidas escorchantes do Governo Federal que, 
hedionda traição política de toda a sua história. ao Invés de cuidar do déficit público, arbitrárias 

Milhares de pequenos, médios e até grandes e injustas, as classes assalariadas brasileiras, que 
empresários, na agricultura, no comércio e na nao s6 empobrecem, mas já a,tingem o patamar 
indústria sentiram-se amOrdaçados pela política da miserabilidade. 
falacíosa do Governo Federal, atingidos por ama Não posso nem devo aceitar silente este tipo 
correção monetária desumana e cruel, ficando de coisa, pois assim estaria maculando, com o 
impossibilitados _de cumprirem seus mínimos conformismo ou a omissão, o mandato político 
compromissos financeiros. _ _ que o Povo norte-rio-grandense me conferiu. 

O governo, no entanto, não aprendeu a liÇão (Muito Dem!) -
popular. E agora, atinge frontal e impiedosamente 
a classe dos se!Vidores públicos civis e militares, 
diminuindo-lhes os salários, com a retirada da 
URP, já que o gatilho, também criação governa
mental, constituiu-se_ noutra fracassada medida 
de política salarial. 

Segundo dados oficiais, em 1970, o peso dos 
salários no orçamento federal representava 8,3% 
do PIB. Este ano-o número caiu para 6,8%. 

Por conseguinte, o arrocho salarial dos servi
dores não é a forma mais adequada de combate 
ao déficit público. Este é ·prOvado e alimentado 
por outras fontes governamentais, tais como: sub-

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -
Concedo a palavra ao nobre Senador Marco Ma
ciel. 

O SR. MARCO MACIEL (PFL-PE. Pronun· 
cia <?_ segt!inte discurso.) - Sr. Presidente, Srs. 
Seriã.dore~: ·- -

Acaba de Í'ealizar-se, no Porto e em U~boa, 
o I Encontro Empresarial Brasil~Poft_!Jgal, opor
tuna- e lúCfda promoção _do Jornal do- BrasU, 
do Diário de NotídaS, do Jornal de Notidas 
e da Câmara de Comércio lntemadon~ os 
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dois úhimo, joviais portugueses, com o -apoio da 
Associação Industrial Portuguesa. 

A importância desse Encontrp ""é- tanto. maior 
quandO precede de poucos- dias_a vislta i:om que -
nÇ>S honrará o Primeiro-Ministro português-CaVa
co Silva. · 

O presidente do Jornal do Brasil, José- Antô
nio do Nascimento Brito, em sua saudação- aos 
participantes do Encontro, sintetizou muito bem 
o espírito com que compareceram as autoridades 
e empresários, políticos e jornalistas brasileiros 
presentes. Todos os '"que estão aqui representam 
ã. -Põilta mãdeffia do Brasil, que vive ·neste mo-

- rrieilto.um período muito interessante, umã dfspu
ta políti~~ muito curiosa entre a modernidade e 
o atraso ... 
-~ Com efeito:_ o· momento pai a o iriterCânibio 
de idéias com empresários e políticos_ portugue
ses é, sobremodo, oportuno pois, como riinQUém 
igilofa, PortUgal acaba de atravesSar um período 
de transição semelhante àquele em que estamos 
ainda <mgãjados e a reflexão sobre os·resultados 
de suas experiências nos pode ser valiosa. A parti~ 
dpação expressiva de figuras de destaques das 
esferas governamentais e empresariais dos dois 
. países ao encontro, parece- dar prova de _que 
esse foi o_entendimento geral. . 

Ê dlficil exagerar a importância que têm para 
nós as Observações feitas sobre a transição portu
guesa, que ali pude escutar. É_como se tivésse
mos conseguido, de alguma forma, nos. adiantar 
ao futuro e nos situar em um posto de observação 
mais de dez anos à frente. É daro.que são muitas 

__ as diferenças-entre o processo·Ocoi"ridb em Pariu~ 
g_al_e aquele que está ocorrendo no Brasil. Mas, 
aiil-dã., assim, ós pontos de cantata são inúmeros, 
e inúmeras _as liçõeS a tiiar. · · 

No tocante à questão da privatizaÇão, por exem
plo, todos se lembram que em 1974 e 1975, togo 
após o 25 de abril, varreu Portugal uma onda 
de estatizações - chamadas, na_Europa de "na
cionalizações"-, que fez passar às fnãos do Esta
do grande número de empresas particulares do 
país. 

PoiS Cem, é nesse mesmo Portugal que-Se está 
lutando agora para devolver as empresas estati
zadas ao domínio da iniciativa privada, apesar de 
todos os- entraves representados pelos disposi
tivos constitucionais sobre a matéria, que_ persis
tem mesmo depois da revisão de 1982. 

De todo modo, os portugueses parecem estar 
dispostos a enfrentar o desafio. ''A Constituição 
terá obrigatoriamente de ser revista para que Por· 
tugal poSsa· entrar- definitivamente e declarada
mente na corrente geral de privatiZação que atra
vessa o mundo", como disse o Presidente do Ban
co Intemacional de Crédito, Augusto Athayde. Ele 
expre·ssa uma opinião que é partilhada não ape
nas pelos setores empresarial e bancário, mas 
pelas próprias lideranças sindicais pOrtuguesas. 

Não seria o caso de meditarmos sobre tais as
pectos da experiência portuguesa e melhor avaliar 
os dispositivos que estamos a colocar em nosso 
próprio texto constitucional, para mais tarde não 
rios vennõs às voltas com entraves às nossas 
possibilidades de desenvolvimento? 

Ou; no tocante ao problema da inflação, lem
brar que Portu9al, como se sabe, conseguiu redu
zir uma inflação de 38% ao ano para aPenas 6,5% 
projetados em 1988. 
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O aspecto mais positivo- do encontro foi, entre
tanto, ter permitido ao empresariado e às autori~ 
dades brasileiras inteirarem-se mais de perto do 
process_o ·de integração de Portugal à CEE e do 
alcance que as medidas a serem tomadas cité 
1992- _:. cjUando deverá estar concluídO- o pro
cesso ·de integração de Portugal à Comunidade 
-terão para a economia portuguesa, para o rela
cionamento lu~brasileiro no Campo ecohômico 
e para as relações do Brasil com a CEE como 
um todo. 

No momento presente, Portugal se encontra 
em estado de profunda mudança nos campos 
econômic_o _e soda!, e no final da década de_90 
sua fisionomia deverá ser muito. diferente da de 
hoje. As estrutur8$ internas portugu~sas ~stão so
frendo, 'graças à entrada na CEE; um impUlso 
de abertura, de intemacionalizaç_ãa_ crescente. A 
convergência desses mecanismos define um mo
delo de desenvolvimento friduzido que deverá se 
desenrolar pelos pr6ximosdez_a (luinze anos. Tu
do isso deve orientar as adaptações a serem reali
zadas no relacionamento ecoilônilC:o luso-brasi
leiro nos próximos anos e, sobretudo, as possibi
lidades de penetração no mercado da CEE, um 
mercado de 320 milhões de habitantes de alto 
poder aquisitivo, através da parceria com empre
sários portugueses._ 

Dentro desse espírito de aproximação-das duas 
economias, sem dúvida, o ponto mais- alto do 
encontro foi o discursO do Primeiro-Ministro Cava
co Silva, q'ue, de certa forma, sintetizou ó que 
foi discutido no Encontro. -

o- Chefe de Governo portUguês expressou-se 
com justificado otimisrrio -ãõcafiririar que: 

"Po-rtUg-al é hoje um país de democracia 
estável e profundamente enraizada, onde as 
energfas se concentram no esforço de reduzir 
a distância que ainda o separa dos índices 
de desenvolvimento em bem-estar correntes 
na Europa Comunitária." 

E continua:_ 

"Estamos a travar- e a vencer..,...-- a bata
lha da moderrUzação e do desenvolvimento 
do país." 

Ao salientar o conjunto_ de reformas que está 
a realizar seu Governo e--que, em- suas- pt6prias 
palavras, "visa a moderniZar ó -país -e- prepará-lo 
para a plena integração na ComUnidade Econó
mica Européia", Cavãco Silva ressaftõü, entretãn
to; que o fato de Portugal aderir- à CEE não signi
fica menor interesse pelas relações com os outros 
países. 

"Pelo contrário", disse ele, :·a própriã-pre
sença de Portugal J]a Ç]::_E"§ãnha maiOr- peso 
com o· capital de séculos em comum de his
tória com os países que falam portugUês, 
como o Brasil e os cinco Estados africanos 
de língua oficial portuguesa." 

Destacou, ao final, a situação invejável da eco
nomta portuguesa, com um crescimento do PIB 
da ordem de 5% anuais -e do investimento em 
18% no ano passado; uma qoeda da inflação 
para menos de_S% ao ano, da" taxa de desemprego 
para 6,6% e a existência de -uma CfíVida externa 
de 17 bilhões de dólares, totalmente coberta por 
reservas em ouro e divisas. E em seguida convi
dou o empresariado brasileiro a participar da eco
nomia portuguesa nos seguintes termos: 
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- , "É; neSte quadiu que -se_ abrem novas e 
. interessantes oportunidades para o intercâm

bio ecOriêirriiCo lusO-brasileiro, centradas no
meadamente no interesse que pode revelar 

- para· o .empresário brasileiro a sua instalação 
·em Portugal, designadam_e_nte·na formação 

. de joint-ventures com· et:npresários portu-
guese~. na perspectiva do mercado europeu. 
Um mercado de 320 milhões de consumi
dores, com elevado poder de compra, -dnde 
a produção portuguesa pode livremente-pe
nt;:trar, beneficiando o nosso mercado inter
·no· de alguma pi'oteção durante o período 
de transição,' que para a indústria se estende 
até ao fim de J 992 e para .a agricultura vai 

·çelo menos até 1'996." .. 
. '' 

"Para o empresário brasileiro, Portugal· é, 
cada_vez mais, um excelente ponto de partida 
para 6 espaço comunitário. É sabido que 
o investimento _esfrangeiro·é-acolfiido em 

. Portugal sem reservas. nem sentimentos de 
xenofobia." · 

A visita que nOs ~az o Ministro Cavaco silva, 
dando continUciçaO aO pr~cesso de aproxima'ção 
entre os dois setores económicos - siin, entre 
ós" sefores e'c:õri.Õriúcos; pois. que entre os povos 
brasileiro e português maior. não poderia ser a 
aproximação -, se realiza em data cuidadosa
mente escolhida: diã 1 O de junho, data naciorial 
portuguesa, o dia de Camões. A razão de ta1 esCo
lha -seria um desejO de homenagear a grande 
colónia portugue_sa no BraSil, e ressaltar, ao mes
mo tempo, a 'coinPfeinelitaridade das duas eco
nomias que,' se hãO eXistià na'éPóca em que Pariu
gal tinha rilercado certo para seUs produtos nas 
col_ônl!is, e: de lã trazia o aÇúcar. Os diaiTúirrtes. 
o café e_o p·etróle(ÇCJe que necesSitava, certamente 
exipt~ .:}gora. E não somente no tocante às trocas 
desses produtos -mais simples, inas também nas 
faixas mais sof!Sticadcls e:ni teCnOlogia. 

Quero1 portahto, aO trazer aO Córlhecimento da 
;=--Casa- o Encontro realizâdo. em Portugal, a que 
tive-oportunidade de cómpa:rec-er, felicitar o Jor
nal do BrasD, especiaJmente sLia direção, à frente 
o Jornalista José Antonio Nascimento Brito, e os 
demais- patrocinadores do eVento. Aproveito a 
ocasião-para fa2:er Votos de qu'e a visita do Primei
ro-Ministro Cavaco Silva seja ocasião para renovar 
os propósitos que animaram- ô" Encontro, ense
jando, assim, o desenvolvimento de um intercâm
bio cada vez ma:is intenso entre as- duas nações. 

Era o _que tinha a dizer, Sr. Presidente. {Muito 
bem!) 

O Sr. Cid Sabóia de Carvalho - Sr. Presi
dente, peço a palavra, para questão de ordem. 

O SR. PRESIDEI'ITE (Humberto Lucena) -
Concedo a palavra-aô-it.Obt-e Senador Cid Sabóia 
de Carvalho, para questão de ordem. 

O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO 
(PMDB - CE- Para qUeStão de ordem.) - Sr. 
Presidente;-srs. sena:aores: 

Fui des_ignado por V. EX>;- sr. Presidente, para 
produzir o parecer da Comissão de Constituição 
e Jys~ç_a _a, respeito do projeto de lei da Câmara 

_E_ed~ta1 regu]amentando as eleições municipais, 
no que_ concerne às emendas. 

Dei parecer contrário, ·Sr. Presidente; às Emen
das ri~"" 33-e 34 de autoria do Senador Leopoldo 
Peres, que visam o seguinte: 

No art. 27, in fine, onde se lê: Poder públi
co, leia-se poder públicO -mUniCipal, com a 
jus_tifJcat'iva' de: qUe· a eleiÇãC?, ~ s~rid~- muni
Cipal, a proibiÇãO· deve-Se cil'}9,ir- ~·órbita do 
poder públÍC? hlu'n~c~p"al. 

E a outra dizendo que: 

No art 27, oride se lê "Serviáof PUbliCO", 
leia-se·setvidor públicO mi.mil:iÇtal, corrl a â.r
gu_me:ntação de que se a eleiçãO 'e 'nluOidPãJ, 
a proibição contida no dispoSifiv'o" deve-se 
referir apenas ao servidor públic? municipal. 

Dei parecer contra, Sr. PreSidente, tendo em 
.vista o projeto de lei.da Câmé!.r~ Fedeial. Mas 
houve um tratamento çiife_r~n,cjadç dessa matéria 
no substitutivo do Senador José Fogaça. E, assim, 
para-viabilizar a votação, tóin~'-]a mais fácil, quero 
SUbstituir o parec~r. çom- relação .a. essas _duas 
emendas, de rejeição, pela aprovação, uma vez 
que vamos examinar p substit_utiyo ,do -.senador 
José Fogaça onde a.mé!téria tem.Ull) tratamento 

. que, naquela oportunidade, teria merecido pare
cer favorável. É só uma questão técnica. Ao invés 
de surgir no caput, surg_e no decurso das disposi
ções, minimizando os efeitos d~ propositura. En

. tão, no tratamentl? dado .no _subs~~up~~ é passive] 
a aprovação. , 

Peço a V. EX' que, deferida .e:Sta questão de 
ordem, mande realizar a competente mocüficação 
no parecer ontem prol~tado ne~~ ~sa. , 

Q SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -
· O parecer de V. Ex.' será reti'ficado, confoiiíiê seu 

requerimento neste- ilistante proposto. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -
, Na sessão extraordinária do último dia 7, foi lido 
o Requerimento no 55, de 1988, de- ai:.ttoiia do 
Senador Cid Sabóia de CarValho e outros Sr's. 
Senadores, solicitando a realização c;le urna ses-

- são Solene em homenagem póstuma ao Senador 
Virgílio Távora. _ . . . . 

O Requerimento deveria- ser- Votado naquela 
oportunidade. No entanto, em virtude do início 
da sessão da Assembléia Nacional ConStituinte, 
teve sua apreciação adiada: 

Passa-se, agora, à votasão do Requerimento 
n' 55, de !988. 

Em votação. __ _ ___ _ . ___ _ 
Os Srs._Senadores que o _aprovam queiram per-

man-ecer-s'enfadõS; (Pãusa.) -

Aprovado. 
Será __ cumprida a _de!1beração do Pl€nárlb. 
O Sr. Nelson Carneiro -Sr. Presidente, peço 

a palavra pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -
Concedo a palavra ao nobre Senador Nels_oq Car~ 
neiro.. 

0 SR. NELSON CARNEIRO (PMDB - R.J. 
- Pela ordem. Sem revisão do orador)- sr. Presi-

dente. Srs. senadores: . _ _ ___ __ 
· É praxe, hoje, na COnstituinte, quando se inicia 

ã votação, que O Presidente adOne as campainhas 
para que os Constituintes que rião ·estao presentes 
compareçam a tempo- de participar da votação. 

Peço_a V. EJcl', Sr. Presidente, tome as· mesmas 
providências, o que ilãó prejudica os trabalhos, 
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e as canlpainhàS fiqUerri.iócárlóo:.avisando aos 
Srs. Senadores que estão em .seus Gàbinetes para 
que possam comparecer em plenário. Não há 
nenhum Prejuízo niss_o. - c ! · ~ _, ' 

O SR. PRESIDENTE (Hufribe~o LÚc,ena)
Nobre SenadOr Nelson Cari1.eirç:>; a, ~essa ria da 
Mesa está informando a. in'liabjli,dade_ do atendi
mento ao apelo de V. EX'-poiqij~ •. se fizer soar 
as campainhas, não poderá haver a gravação_dos 
trabalhos do plenário, ao.cppt.r4ri,o ,dp ,que ocorre 
na 'ConStlô..iiri.té,'ondé as .C~irppa,iryf1as ~~<:' inte!f~
rem n?_s ~abalhos_ ~o pl~á~o:, , --

0 Sr. Cid Sabóia de CaniatliO- Sr. Presi
dente, peço a palavra pela ordem. 

o SR. PRESIDENTEj (i·lúrnberto Lucenã) -
ConCêdo a palavra ao no&fe "Sén-ádOr Cid SabÇ.-ia 
de Carvalho. _ ~ 

· O SR. CIP SABÓIA DE CARVALH-O 
(P~B - CE Pela ordem. Serrt reViSão do ora
dor.) - Sr. Presldei1te, 'li/. 'Ex• faZ um-ãpelo para 
o cOmpárecimenfo âo Pieriárto· dos SrS. sena. 
dores _que éstejàril · erri ·seús· Gabinetes, ou em 
outras dependências do .Congressó Nacional, e 
retardamos por dnco minutos o início da votação. _ 

O SR. PRESIDENTE (f:Íumberto Lucena) -
Este apelo já está sendo feito desde cedo_e conti
nua através de cantatas dq_ meu Gabinete com 
os Gabinetes,dos Srs. Senadores. 

O SR. PRESIDENTE·(Humberto Lucena)
Está se- esgotando o tempo destinado ao Expe
diente. 

Passa-se à 

ORDEM DO DIA 
lteml: 

Votação. em turno ·único, do Projeto de 
Lei da Câmara n• 26, del988 (n' c201/IÍ7, 
na Cãsa âe origem), que estabelece norm.as 
para a reaJização das eleições_ municipais de 
15 de noveinbro de J 988 e dá outras provi-
dênciaS, tendo . . 

PARECERES _da Comissão de Consti
tuição e Justiça, favorável às emendas Cie 
Plenário de n~ 2, 3, 4-A, 5-A, 8, 1 O, 12, 16, 
20, 20CA, 23, 24-A, 3i, 33, 34, 31. 40, 41, 
42, 42-A. 43, 46, 46-A; peiã-l-ejeiç~o das 
Emendas de Plenário de nç~. 1, 9, 9-A. 11, 
13, 14, 14-A, 15, 17, 18, 18-A. 19, 19-A. 21,. 
22, 24, 25, 26, 27, 28, 28-A, 29, 30, 32, 35, 
36, -37-A, 37-B, 38, 38-A, 38-B, 38-C, 39, 
39-A, 39-8, 39CC, 39-D. 42-8, 47, 48; pela 
prejudicialidade das de ncs. 4, 5, _6, _44, 45; 
não se manifestando conclusivamente sobre 
a Emenda de n9 7. Tendo ainda pãrecer 
do relator, em primeiro pronunciamento 
favorável ao projeto _nos termos de substi
tutivo que ofere_ce; segUndo pronunda
mento declarando que acolheu em seu 
substttutivo as disposições contidas nas 
Emendas de n9S 2, 10, 12, 16, 23, "24-A. 29, 
31; acolhendo em parte. no-referidO substi
tutivo as Emendas de nç~. 30, 33, 34, -e 46, 
que entretanto, não constam do substitutivo 
oferecido, contrário às demais emendas. 

A instrução da matéria foi completada na s_es
são anterior. 

Sobre a mesa", requerimento de destaque que 
será lido pelo Sr. ]9..Secretánb. - ~-- -- - -

_É_ lido o. seguinte • · .•. 

. REQUERIMENTO 
• ' -i-

·,' 1'1' 61, de 19~-
. Nos termos__ do art. 34 7, alÍ!l~a b, do Regimento 

lnlemo, re-queiro destaque; para votação em sepa· 
-_i-adO, da Emfnda n? 1 ao Projeto de Lei da Câmara 
n• 26, de 1988. . . 

- I "Sala das Sessões, e· de' jiulho de 1988. - Áu· 
Jé'o Mell_o_. - - • . - -

: : , O SR. CPRESIDENTE (Humberto Lucena) -
. Em votação o requerimento lido._ _ 
•-,-·oOS Srs. senaaOres.que o aprovam permane

çam· sentados. (Pausa.) 
. ' .. :.. Rejeitacfo. 

O Si.- Áureo Mello - Sr. Presidente, peço 
verificaÇão de votação. 

~;"-.-a· SR~ -.,-RES-IDENTE (Humberto Lucena) -
· Vái~se proceder à verificação de votação requerida 

'"•E_élo rl06ré-Senador Áureo Mello. 
·'Solicito-àos Srs. Senadores que ocupem seus 

lUgares. cpa:usa.) 

. -c ó sR: PRESIDENTE (Humberto Lucena) -
-.COf!lC! vota b Líder do PMDB_? _ 

O SR. FERNANDO HENRIQUE CARDO
SO (PMDB- SP)- Nâo. 

-· -0 SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -
_-como vota o Uder do PFL,_? 

, , O-SR. MARCONDES GADELHA (PFL
PB)-Não. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -
~orno vota O Líder do PDS? • 

O SR. JARBAS PASSARINHO (PDS- PA) 
~Não. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -
Como vota o lider do PDT? 

O SR._MAORlCIQ COAAM (PDT- DF) 
-Não. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -
COin6 Vota o Líder do PSB? 

OSR. JAMIL HADDAD (PSB- RJ)- Não. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -
-comovota o Líc;l.er do PDC? 

O SR. MAURO BORGES (PDC - 00) -
Não. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -
Como vota o Líder do PTB? - · 

O SR. AFFONS.O CAMARGO (f'IB- PR) 
-Não. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -
Como vota o Líder _do PMDB? 

()SR. NEY MARANHÃO (PMDB - PE) -
Não. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -
Os Srs. Senadores já podem votar. 

(Procede-se à votaÇão) 

-VOT~ 'SIM" OS SRS. 'SEJYADORES: 
Àureo Mello - Carlos de'tarli .....:.. Guilherme 

PaJni.eira. -

VOTA/MM "NÃO" OS SRS. SE/'WXJRE:s: 
AffOrlSo CamarQo ~ Alrred~ eamPos :....: Alrrilr 

Gabriel - Carlos ChiareJli - ChaQaS RódriQ-úes 
- Cid Carvalho-- Dirceu CarrieirO · -" Edison 
Lobão- F. Rollemberg- Fernando Cafdoso 
- Gerson Cama:ta ::..... ltairí"ar FreiriCe ___;, Jamil 
Haddad - Jarb~ Passarinho - João Calmon 
-João Lobo .;....João Menezes---Jorge Bomhau
sen ~.JPsé Agripino -José Fogaça -José 
lgnácio - Jutahy Magalhães - Lavosier Maia 
- Leopoldo Perez- Louremberg Rocha- Luiz 
Viana -Mareio Lacerda -Marco Maciel-Mario 
Covas~ Mario Maia- Mauricio Corrêa---Mauro 

_ Benevides - Meira Filho - Mendes Cãnale -
Ni!bor JUrlior - Nelson Carneiro - Nelson We
dekin-Ney Maranhão-Paulo Bisai- Pompeu' 
de Sousa - Raimurido Lira - Ronan Tito -
T eotonio VIlela -Wilson Martins. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -
Se todos os srs. Simadores já votafam, vai-se pio-
ceder à apuração. (Pausa.) __ 

_ _ Votaram SIM 3 Srs. Senadores, e NAO 44. 
Não houve abstenção. 
Total de votos: 47. 
O requerimento foi rejeitado. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -
Sobre a mesa, requerimento que vai ser lido pelo 
Sr. 19-Secretário. 

_ É lido e rejeitado o seguinte 

REQUERIMENTO 
1'1' 62, de 1988 

Nos termos do art 347, alínea "b", do Regi
mento Interno, requeiro destaque, para votação 
em separado, da Emenda n9 3 ao Projeto Lei 
da Câmara n9 26, de 1988. 

Sala das Sessões, em a de junho de 198a. 
-LeopOldo Perez, - Leite Chaves. 

O Sr. Fernando Henrique Cardoso - Sr. 
Presidente, peço a pa1avra pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -
Concedo a palavra ao nobre Sena-dor Fernando 
Henrique Cai'dõso, Pela ordem. 

O SR. FERNANDO HENRIQUE CARDO
SO (PMDB - SP. Pela ordem. Sem revisão do 

, oredor.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores: 
}\pelo aos meus Conpanheiros de Bancada no 

sentido de retirarmos os destaques, a não ser 
wn ou outro caso que é realmente polêmico, para 
facilitar a votação. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -
Sobre a mesa, requerimento qUe será lido pelo 
Sr. l9-5ecretário. 

É lido e resjeiíado o_ seguinte 

REQUERIMEJ'ITO 
1'1' 63, de 1988 

Nos termos do art. 347, alínea b , do Regimento 
· Interno, requeiro destaque, para votação em sepa

rado, da Emenda n9 5 ao Projeto de Lei da Câmara 
"' 25; de 1988. 

swa: das" s-essões, em a de _junho de 1988. 
-AúreoMeUo. 
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O SR.' PRESIDENTE (ffumbertq Lucera) -
Sobre' a _íneSci, rêciueriment9-~que,-ser& lidO' pelo 
Sr. 1 .. -~creiáõo. , 

1 
: • , - • 

E lid~ e ~ejeitado o segumte 

, REQaEÍuMENto. 
N• 64, de 1988 

Nos termos do art 347, alínea b,db" Regimehto 
Interno, requeiro destaque, para-votação em sepa
rado, da emenda n~ 7 ao Projeto ·de Lei da Câmara 
n• 26, de '!98R · ' 
Sala das SesSões, em· 8 -de junho. 'de 1988 .. !"'""' 

João Menezes: 

O Sr. João Menezes~ Sr. Presídente, peço 
a palavra para questão de ordem. · · 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -
concedo a palavra ·ao nObre SenaOoi João Mene-
zes, para uma questão de or?e0- ' -

O SR. JOÃO MENEZES (PFL :_.. PA: Para 
questão _de ordem. sem·revtsãQ~do· oradrn:.) -
Sr. Presidente: -

Fico acertado aqui rejeitar-se qUase todos Os 
destaques, à exceção daqueles que tenham real
mente influência oU que ·seJãm asSuntoS polêmi
cos. Esses destaques, no meu entender, sãO da 
maior importância e se referem a asStinfõ dema
siadamente político. _ 

Diz o art. -~9 ~9 projeto _em quesfão: 

Art 19 ·Além d~ Partidos Políticus referi
dos no artigo anterior, poderão também par
ticipai das eleições _de 15 de novembro de 
1988 os que tiverem, entre oS seus funda
dores, membros integrantes do Congresso 
Nacional representantes de, peló merios; 5 
(cinco} Estados da Federação. 

E ·os.§§ Jfe" 2Q: 

§ 19 O registro destes Partidos, em cará
ter provisório, será deferido p"elo Tnbunal Su
perior Eleitoral- TSE. ·meâíánte a~apresen
tação de cópia do rilariifesto,:_do- programa, 
do estatuto e da ata de fundação, na qÚal 
conste a formação de, pelo menos, 9 (nove) 
Comissões Diretoras Regionais Provls_órias, 
com prova de publicação desses atas, que 
será gratuita, no Diário Oficial da União. 

§ 29 Os Partidos Políticos regtstiai:los na 
forma deste_ artigo ficam dispensados das 
exigências mínimas quanto à formação de 
diretórios municipais, e suas c.:mvenções pa
ra escolha de candidatos e deliberação sobre 
coligaÇões poderão ser organizadas e dirigi
das por Comissões Diretoras Munídpais Pro
visórias, nos termos desta lei. 

Ora, Sr. Presidente e srs----:--s-enadores, este as
sunto parece-me cfa maior importância, porque 
pretende-se, -com esse dispositivo criar novos Par
tidos Políticos apenas com a assinatura de dnco 
Estados, um Congressista pbi Estado:· Será uma 
subversão total na Lei Eleitoral que rege; ·sobre
tudo, a organização dos Partidos Políticos. 

Nessas condições, apelo á casa para qu·e aceite 
esses destaques para serem_discutidos_e_~ota__dQs 
com a opinião de todos os Si-s. senaaores. 

O Sr. Fernando Henrique Cardoso- Sr. 
Presidente~ ·J?eço ,a pa~a',:'l"a _pel~ .o~~em. 

O SR. PREsiDENTE (Humberto Lucena) -
Concedo a pa.lavra ao i-tobré Senador Fernando 
Henrique CardoSo, pela ordem. -

.. O SR. FERNANoO HENRIQUE CARDO· 
80, (PMDB - SP. Pela ordem. Sem revisãO do 
Orador.)- Sr: Presidente, Srs. sehadores: 
• ,Vot~os pela rejejçãç19o destaque porque hou
ve um acordo de Liderança nesta matéria, acordo 
na Cátnata dos Deputados e acordo, aqui, rio 
Sénado Federal. Estamos mantendo a posição 
de__ que _está havendo um amplo acordo político. 
e fuãhtérem.-o~ro que for d~cidido na Câmara dos 
Deputados. 

Portanto, mantemos nossa posição pela rejei
ção do destaqye. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -
O nobre Senador João Menezes falou, mas não 

. levantou nenhuma questão de ordem. S. Ex' ape
nas trouxe esdarecimentos_sobre matéria que já 

.- ~stava _decidida pelo PlimáriO, porque o requeri
mento Já hªvia _sido rejeitado pelas Lideranças. 

-9: Sr.,João Menezes- Pergunto a V. Ex'-, 
Sr. f-:_~idente, se ainda cabe a _oportunidade de 

. requerer a- verifícãÇão-de votação, ou v. Ex'- já 
deu por encerrado _o assunto. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - " 
infelizmente a fase de verificação já foi ultrapaS
sãaa:-

O Sr. JOio Menezes - Ç)br_igado, Sr, _eresi~ 
c!_~ te. 

-- · o·sR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)
Sobre a mesa, requerimento de destaque que será 
lido pelo Sr. 19~Secretário. 

__ É_ lido o seg_uin~e 

Rf;QOERJMENTO 
N• 65, de 1980 

_ Nos_ termos do art.347, alíneab, do Regimento 
lnterno, requeiro destaque, para votação em sepa~ 
rado, da Emenda no· 8 ao Projeto de Lei da Câmara 
N• 26, de !988. 

Sala das sessões, 8 de jlmho de 1988. - Ger~ 
son Carnata. 

· O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -
Etri votaÇão 6 reqUerimento. 

O Sr. Gerson Camata -Sr. Presidente, peço 
a- p:alavra pa~a e~cat:ninhar a votação. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -
Concedo a palavra ao nobre Senador Gerson Ca
mata, para encaminhar a votação. 

O SR. GERSON CAMA TA, (PMOB - ES. 
Para encaminhar a votação. Sem revisão da ora~ 
dor)- Sr. Presidente, Sr.S. -senadores: 

Em comum acordo com o nob~:e Líder do 
PMDB, retiro meus_ destaques. mantendo apenas 
um,· ao art. 33 do Projeto. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto· Lucena) -
Foi retirado_ o requerimento de destaque. 

Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo 
Sr. }9-Secfetãrio.' 

É lido o seguinte Requerimento 
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REQCffiRIMENTO N• 
-66, de 1988 

Nos termos do arl 374, ãuilea b, do ReQt
mento Interno, requeiro destaque, para vota
ção em separado, da Emenda n9 9 ao Projeto 
de Lei da Cãmàra n9 2.6_. de 1988. 

Sala das _sessões, 8 de junho de 1988: -
ÁureoMello. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lu<:ena) -
Em votação O requerfmento. · · - · -

Os Srs. Senadores que aprovam ·queiiam perM 
manecer sentados. (Pausa.) 

Rejeitado. 

O $r. _Áureo Mepo - Peço _ViQfic<;ição de 
votação, Sr. Presidente. · 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -
Será feita a verificação solicitada pelo nobre S_enaM 
dor Áureo Mello. _ _ 

A Mesa se escusa de pedir o voto dos_Srs. 
LídereS, porque- já fcii Proferido anteriormeiite. 

Os Srs. senadoreS Já pOdem vOtar. -

(Procede-se _à votação.) 

VOTAM "SIM" OS SRS. SENADORES: 
Áureo Meüo -Lavoisier Maia . 
\oOTAM ''NÃO" OS SRS. SENADORES: 
Affonso Camargo ;___Afonso Sancho -Alfredo 

Campos- Cãrlos Chiarelli ~ Chagas RodOgues 
- Od Carvalho - Diice1.i Cârileíro ---= Ferilado 
Cardoso- Ffatt:Cfsco Rollemberg - Gerson CaM 
mata - Guilherme Palmeira - Itamar Franco 
- Jamil Haddad - Jarbas Passarinho - João 
Calmon -João Lobo- João Menezes -JOrge 
Bomhausen -José Agripino - José Fogaça 
-José lgnácio -JutaJ:ty Magalhã~s-Leopoldo 
Perez- Lourem_b_erg Nunes Rocha- Luiz Vtana 
-Márcio Lacerda - Marco Maci~l- Mário Co
vaS ~-Mário Maia - Mauricio Co·rrea - MalU'O 
~Ben~des - M~ú-~ _filhO-,...;_ Mendes Canale -
Nabor Júnior- Nelson Carneiro.:...._ Nelson We
dekin- Ney Maranhão- Paulo Biso]- Pompeu 
de Sousa - Rain}l,mdo_ Lira -_Roberto _Campos 
- Ronan Tito- Teotônio VLI.ela- Wilson Mar-
~tiiis.- -- -

ABSTEM-SE DE VOTAR O SR. SENADOR: 
Edison Lobão .. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -
Vai ser fefta a apuração. (Pausa.) 

Votaram Sim 2_ Srs. Senadores, e Não, 44. 
Houve uma abstenção. 
Total de votos: 47. 
O requerimento foi rejeitado. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) ~ 
Sobre a mesa, requerimento _de clest.:)que que será 
lido pelo Sr. }9-Secretário. 

É lido o seguinte 

RECKIERIMENTO n• 67, de 1988 

Nos termos do arl347, alínea b~ do Regimento 
Interno, requeiro destaque, para votação em sepa
rado, da Emenda n~ 11 ao Projeto de Lei da Câma
ra n9 26, de 1988. 

Sala das_ Sessões. 8 de junho de 1988.-Fran
cisco RoDemberg. 
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o SR: PRESIDENTE (Humberto Lucena) -
Em votação o requerimento lido. 

os- SrS. SenãaOi'es que o-aprovam permane-
çam sentados. (Pausa.)_ - -

Rejeitado. 

O Sr: Aureo Mello ___. Peço verificação de 
votação, Sf. Presidente. - - -

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -
Será fetta a· verificação solicitada pelo nobre :Sena~ 
dor Aureo Mello. 

Os Srs. Senadores jâ p_odem votar. 

(Procede-se à votação) 

VOTAM "SIM" OS SRS. SENADORES: 
Áureo Mello- FranciscO 'Rollemberg ~ -Ger

son Camata - João Menezes ~--JoSé Agrlpino 
- Leopoldo Peres -Mauro 81 ~vides. · 

VOTAM "NÃO" ó.S SRS. SEiYADORES: -
Affonso Carliai-90 ::.......,·Afonso Sàncho ---'--Alfredo 

Campos __:_ Almir Gabriel - ·carias Chi~li"êlli -
ChagaS rodrigues- Cíá<:aiVaiho ....;.:,. Dirceu ·car
neiro """"- Feinãndo Cardoso ..:...._ Guilherme Pal
meira - Jamil Haddad - Jarbas Passarinho -
João Calinon -João Lobo -_Jorge Bornhausen 
-José Fogaça ...:...JOsé lgnácio -Jutahy_MaQa
lhães_ - Lavoisier_Maia - Lourernberg Rocha 
- Luiz Viana __: Mareio Lacerda- Marco Madel 
-Mário toVas:........:. Mário Maicl- MauriCio -torreia 
- Meira filho- Mendes Canalê- Nabor Jiíniror 
- Nelson Carneiro - Nelson Wedekin - Ney 
Maranhão ....;..;;-Paulo Biso! - Pompeu de SOusa 
---:- Raimundo Ura -_ Rob.erto_Campos - Romin 
Tito- TeotoniO Vilela =-wilsàn"Martins. 

ABSTÉM-SE DE !lOTAR 6 SR. SEJYADOR: 
Edison Lobão 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -
Vai ser feita à ãPUraçãO: -(Pausa}- · 

Votaram "SIM" 7 Srs. Senadores;- e NÃO; 39. 
Houve uma abstenção. 
Total de votos:A7~ 
O requerimento foi rejEütado. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -
Sobre a mesa, requerimento de-destaQue que será 
lido pelo Sr. J9--5ecretário. · 

É lido e aprovado o seguinte 

REQUERIMENTO 
N• 68, de 1988 

Nos termos do art. 347, alínea b, do Regimento 
Interno, requeiro destaque, para votação em sepa
rado, da Emenda n~ 143 ao Projeto de Lei da 
Câmara n_9-26 de f988". · -~ : - -

Sala das Sessões-, 08 de" junho -de 1988: .:......:. 
Cid Saboia de Carvalho. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -
Sobre a mesa, requerimento Crue- será Jido pelo 
Sr. !9-SecretáriO. --

É lido o seguinte__ 

REQOERIMENTO 
N• 69, de 1988 

Nos tenn·os do art. 347, alínea b, do Regimento 
Interno, requeiro destaque, para votação em sepa
rado, da Emenda n914 ao Projeto de Lei da Câma-
ra n9 26, de 1988 · 

Sala das Sessões, 8 de jurihO de 1 9aa:-=..: Cid 
Sabóia de Carvalho. 

~ 1 O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -
Em votação o requerimento. · 

O Sr. Fernando Henrique Cardoso - Sr. 
I?xesidente, peço a palavra pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto LUc~~ci) -
,Concedo a palavra ao nobre Senador Fernando 
-Henrique Cã?dõso, pela ordem. 

-O SR. FERNANDO HENRIQUE CARDO-
SO (PMDB_-SP.-Pela ordem. Sem_ revisão do 
~orador.) -~r. President~, creio que esta emenda 
"está prejudicada. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -
O i'equérirriénto de destaque do Senador Cid ·sa
bõia de CaiValho é para- a Emenda n9 14. -

O Sr. JoSé Fogaça - Sr. Presidente, peço 
a palavra p_ela ?r~em. 

: .. o SR. PRESIDENTE (Humberto _Lucena) -
-COiícedo a palavra ao rlobre Senaâor José FOga
ç.,, pela ordem. 

O SR. JOSÉ FOGAÇA (PMDB - RS. Pela 
ordem. Sem revisão do oradOr.) -Sr. Pfesidente, 
a· Emenda n9 13, cujo destaque foi concedido 
anteriormente-, trata da mesni.a mã.téria da Emen
da n? 14, a composição das convenções muni
cipais nas capitais dos Estados pelos membros 
dos diret6rios zonais. O destaque foi concedido 
para a Emenda n? _13. Portanto a Emenda no 14 
nã<? ~E?cesSita de -destaque. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -
O nobre Senador Cid Sabóia de Carvàih(r retira 
o fequerin1ento? -~ 

O SR.'-CID SABÓIA DE CARVALHO 
- (PADB-- CE)- sr: PfeSfdente, diante da siffiilttude 

da matéria, concordo com a retirada. Apenas pedi 
o destaque dessas duas eniendas para deixar ao 
Plenário a aptidão de examinar esta matéria que 
~da maior importância, já que holNe discrepância 
entre os dois pareceres; mas considero-a prejudi
cada também. 

O SR. PRESIDENtE (Humberto Lucena) -
Retirado o requerimento. 

SObre a mesa, requerimento que será lido" pelo 
~sr. 1 ?-Secretário. 

É lido o seguinte: 

REQOERIMENTO 
'N• 70, de 1988 

_ Nos termos doart. 347, alínea b, do Regimento 
lnterno,-requeiro destaque, para votaÇão_ em sepa
rado, da Emenda no 15 ao Projeto de Lei da Câma-
ra no 26, de 1988- -

Sala das sessões, 8 de_ junho de 1988. - Au
reoMeDo. 

--O SÍÚ•RESIDENrn (Humberto Lucena) -
Em votação o requerimento lido. 

Os Srs. Senadores -que _o aprovam permane
çam sentados. (Pausa) 

Rejeitado. 

O Sr. Áureo MeDo -:- Sr. _presidente, pe-ço 
verificaÇão de votação. 

- - -O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -
será feita a verificàção de votação sollcitàda pelo 
nobre Sr. Senador Áureo Mello. 

_ Peço aos Srs. Senaç[ores o.wpem seus lugares. 
(Pausa.) 

(Procede-se à votação) 

'lOTAM "NÃO" OS SRS. SENADORES: 
Afonso Sancho - Alfredo Carnpós'.:......: Almir 

Gabriel--Carlos Chiarem- Chagas Rodrigues 
- Cid CarVãlho - Dirceu Carneiro -- Edson 
Lobão -- F. RoUemberg -:- Fernando Cardoso 
-Guilherme Palmeira -Itamar: Fran'co --=..Jamil 
Haddad - Jarbas Passarinho ::- João Calmon 
- João Lobo - João Menezes _;___- Jorge Bor
nhausen -José Agripino-José fgnácfo·-Juta

-hy Magalhães- Lavoisier Maia-::-.Leopoldo Perez 
- Louremberg Rocha - Luiz V!c8na - Márcio 
Lacerda -Marco Maciel-Mario Covas- Mauro 
Benevides- Meira Filho --MendeS Canale
Nabor Junior- Nelson Carneiro- Nelson We

-dekin- Ney Maranhão- Paulo Biso!- Pompeu 
de Sousa - Raimundo Ura - Roberto Camp-os 
- Ronan Tito___,_ Teotonio VIlela- Wilson Mar-
tins. _ 

ABSTÉM.SE DE VOTAR O SR. SENADOR: 
Gerson Carilã.ta. 

___ O SR. P~!IlEI'ITE_(I-\umberto Lucena)-
Vai ser feita a.apuração. (PauSa;)- -

Votaram NÃO_ 42 ·srs. SenadoreS; e SIM, ne-
nhum. 

Houve 1 abstenção. 
Total de votos: 43. 
O requerimento foi rejeitado. 

'O _Sr. Áureo MeDo _,-Sr. Presidente, peço 
a palavra pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -
Concedo, a palavra ao nobre Senador Áureo Me
llo, pela ordem. 

O SR. ÁUREO MELLO (PMDB - AM. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, 
quero crer que votei "sim", e no painel não está 
assinalado 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -
Será registrado o esclarecimento de V. Ex' 

O Sr. José Fogaça- Sr. Presidente, peço 
a palavra pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -
Tem a palavra, pela ordem, o nobre Senador José 
Fogaça. -

O SR. JOSÉ FOGAÇA (PMDB - RS. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) -Sr. Presidente, 
quero registrar o meu voto "não". 

O sR. PRESIDENtE (Humberto Lucena) -
V. EX' será atendido. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -
Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo 
Sr. }9-Secretárlo. 

É lido o seguinte 

REQOERIMENTO 
N• 71, de 1988 

rt~s tE~rmos do a_rt. 347 ,_alínea b, do Regimento 
Interno, requeiro destaque, para votação em sepa
rado, da Emenda. no 19 ao Projeto de Lei da-Cârim-
ra rio 26, de 1988. · 

Sa1a das Sessões, 8 __ de junho de 1988.- Au
reo Mello. 
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O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)
Em votação o requerimento lido. 

Os Srs:- Senadores que o_ aprovam permane
çam sentados. (Pausa.) 

Rejeitâ.do. 

O Sr.' Aureo Mello - Peço verificaÇão de 
votação, Sr. Presidente. 

O SR- PRESIDEI'ITE (Humberto Lucena) -
Será feita a verifii:::âçã:o solicitada pelo nobre Sena
dor Aureo Mello. 

Os Si:s. SenãâOreSjá p-odem vOtar. (Pausa.) 

(Procede-se à votação.) 

VOTAM "MO" OSSRS. SENADORES, 
Affonso C amargo~ Afonso Sancho-:-_Alfredo 

Campos - -Almir Gabriel - CarlOs_ Chíarelli -
Chagas Rodrigues- Cid Carvalho----:: Dirceu Car
neiro--:- F. Rollernberg- Fernando Cardoso--:
Gerson Camata- G_uilherme Palmeira ·-Itamar 
Franco --:- Jami1 Haddad - Jarbas Passarinho 
--João Calmon - Jdão Lobo_- J_oão Menezes 
--Jorge Bornhausen -José Agripino -José 
Fogaça -José lgnácio ~ Jutahy Magalhães -
Lavoisier Maia- Leopoldo Peres ~Louremberg· -
Rocha ....,...- Luiz Viana -Márcio Lacerda - Marco 
Maciel - Marcondes Gadelha ~ Mário Cávas 
-Mário Maia- Maurício Corrêa.......: Mauro Bene
vides - Meira Filho - Mendes Canale - Nabor 
Júnior - Nelson Carneiro - Nelson Wedekin 
- Ney Maranhão - Paulo_ Bisai - Pompeu de 
Sousa - Raimundo Lira .:...._ Roberto Cã.inpos -
Ronan Tito -Wilson Martins. 

ABSTÉM-SE DE VOTAR O SR. SEI'IJil:iOR, 
Edison Lobão. · 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -
Vai ser feita a apuração. (Pausa.) 

Votaram Não 46 Srs. Se"riáCiores. 
Houve 1 abstenção. 
Total de votos: 47. 
O requerimento foi rejeítãdo. 

O SR- PRESIDENtE (Humberto Lucena) -
Sobre a mesa, requerimento de desta<:jue que será 
lido pelo Sr. ]9-Secretádo.- - - - -

É lido o seguinte. 

REQOERIMEI'ITO 
N• 72, de 1988 

Nos termos do art. 347, alíneab, do Regimento 
[nterno, requeiro destaque, para votação em sepa
rado, da Emenda nç 21 ao Projeto de lei n9 _26, 
de 1988. 

Sala das Sessões, em 8 de junho de 1988. 
- Aureo MeDo. 

O SR. PRESIDEI'ITE (Humberto Lucena) -
Em votaçãO o requerimento lido. 

Os Srs. Senadores que_ o aprovam permane
çam sentados. (Pausa.)_ 

Rejeitado. 

O Sr. Aureo Mello - Peço verificação de 
votação, Sr. Presidente. 

O SR- PRESIDEI'ITE (Humberto Lucena) -
Será feita a verificaçãO solicitada pelo nobre Sena
dor Aureo Mello. 

-Os SrS. senadores jã podem votar. (Pausa.)__ 
(Procede-se à votaç_ão.) 

· · votAM''fiÃo·' ós sfls. 5EiYADoREs: 
Affonso Céirria'rgo-Afonso Sartcho -AlfrEido 

Campmr-X:arloS Chiarelli ..:_ ChãQas Rodrigues 
--Cid Carvalho - Dirceu Carneiro - EaiSoh 
Lobão- F. Rollemberg ~Fernando Cardoso 
- Géi'son · Camata- "Guilheim~ Palmeira -Jtã
mar Franco·- Jamil Haddad- Jarbas Passa
rinho -João _Calmon- João Lobo - João 
Menezes - JcirQe BoinhaU:sEm :___José Agripino 
_:..Jcisé F'OQ-aça -José.lgt}á_cio -Jutahy Maga-

- lhãeS - Leopoldo Perez :- Louremberg Rocha 
... :__: L1,1iz Viaria - ~-~cio Lacerd~_ ~ Marcondes 

Gadelha -Mariõ COvaS -Mário Maia -Maurício 
Correa - Mauro Benevides - Meira Filho -
Mendes Canale_...,... Nabor Júnior"""":' .Nelson Car
neiro --: Nelson Wedekin - Ney Marant:!ão -
Pauló Biso] - Pompeu de Souza - Raimundo 
üra - 8:gn_an Tito ..:.... T eotônio Vilela - Wilson 
Martiits.-

o SR- PRESib.ÉÍ'ITE (Humberto wcena) -
Va{ sei:_ feita a apuf8Çãá. -- -

Võiaram NÃO 44 _Srs. S_ena_do_res. 
Total de votos: 44 

-O req':'erii'rientc?_[<;'i_ reje!ta~o. 

o s~. Aureo Mello - -p~~ ~ palavra pela 
ordem, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDEN1E (Humberto Lucena) -
lem a palavra, pela ordem, o nobre Senador Áu
reo Mello._ .. 

O SR. ÁUREO l'1ELLO (PMDB - N1t. Pela 
·ordem. SeiTi revisão do_-prador.) ~Sr. Presidente~ 
peço a V. Ex~ assinale que o meu voto foi "sim". 

O SR~-PRESIDENTE (Humb-erto- Luceila)-
V. EX'· Sefá atêildido. -- -

O SR. PRESIDEI'ITE (Humberto Lucena) -
Sobre· a- me~a~-re2[uectmerit0 qUe será lido pelo 
Sr. ]9~secretáno: -

É lido e rejeitado o seguinte 

. REQOERIMENTO 
N• 73, de 1988 

Nos termos do art. 347, alínea b, do Regimento 
fnterno, requeirO destaque, para votação em sepa
rado, da emenda no 22 ao Projeto de Lei da Cânla
ra n9 26, de -f988~ 

Sala das Sessões, em 8 de junho de 19B8. 
-Áureo MeDo. 

--- O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -
SõDré -ã mesa, reqUerimento que será Jido p·eiO 
Sr: ]9-Secretário. 

É lido _o seguint~ 

REQUERIMENTO 
N• 74, de 1988 

Nos termoS do art 347, aliilea b, do Regimento 
Interno, requeiro destaque, para votação em sepa
rado, da Emenda n9 24 ao Projeto de Lei da Câma-
ra n' 26. de 1988. · 
_ Sala das Sessões, ~m 8 de junho de_ 1988. 

=Áw-eo_.lll.ello._ 

O SR~ PR.eSID.ENTI:: (Humberto Luç_~na) -
_E_m_ votação o requerimento lido. 

Os Srs. Senadores que o aprovam perrnane· 
çam seniados. (Pausa.) 

Rejeitado. 

O Sr. Áureo MeDo- Sr. ~esiden~, peço 
verificação de votação. -

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -
Será feita a verificàÇão solidfáda pelo nobre Sena
dor Aureo Mello. 

VOTA ""SIM"" O SR. SENADOR: 
ÁurOOMello. 
VOTAM 'MO"" OS SRS. SENADORES; 

- Affonso Carri.argo ~Afonso Sancho-Alfredo 
Campos - Carlqs Ch_i21relli -~ _ChaQas_ Rodrigues 
- Cid Caivalho ~ Dirceu ··carneirO ---:" Edison 
Lobão - F. Rollemberg - Fernando Cardoso 

- - Gerson eam.atã ~ GUilherme P_ab:neira~- !~
mar FrancO - JarÍlil Haddad -- Jarb~s Pa:;sa
ririhõ - João- Loba·- Jo_ãÕ Menez_es -Jorge 
Bomhaus_en ~José Agripfiiõ'.::.__ JQse:IgTlácio..;... 
Juthahy Magalhã€:5..::... Lavoisier Maia- LeojjOJdO 
Perez- Louremberg Rocha- Luiz Viana_ -Már
cio Lacerda - Marcondes Gadelha -~Mário Co
vas - Mário Maia - Mauricio Corrêa - Mauro 
Benevides - M.eira Filho - Mend§_ Ca:nale -
l'lelson Carneiro - Ney Maranl:lão ~ P~ulo Bisai 
- Pompeu de Sousa - Raimundo Lira - Ro
berto Campos- Ronan Tito- Teotonio Vilela 
-Wilson Martins. 

o SR. PRESIDENTE -(Humberto L-Ucena) -
Sol_icito ao.s S~ Senadores ocupem seus lugares 
e votem. (Pausa.) 

Se todos os.Srs. Senadores já votaram, vai ser 
feitaª apuração. (Pausa.) 

Vofou SIM (fl Sr~ Seriado!-; e NÃb, 42. 
Não houve abstenção. 
Total de votos: 43 
O ·requerimento roi rejeitado:-

0 Sr. José Fogaça - Sr. Presidente. peço 
a palavra pela ordem. 

O SR- PRESIDEI'ITE (Humberto Lucena) -
_ T~fD ª _palavra o J!~~re _ S~nad~_r José fogaça, 

pela ordem . 

O SR. JOSÉ FOGAÇA (PMDB- RS. Pela 
ordem. Sem reVisão do orador.) -:-:-Sr. Presidente, 
peço a V. EX" registrar m~u voto "n®" na votação 
anterior. 

O SR- PRESIDEI'ITE (Humberto Lucena) -
V. EX' será atendido. 

·· O SR- PRESIDENTE" (Humberto Lucena) -
Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo 
sr. 1 9-Seci'etário. - - -- - -

É lido o seguinte 

REQOERIMENTO 
-1'1· 15, de 1988 

Nos termos do art. 34 7, alínea b, do Regimento 
Interno, requeiro destaque, para votação em sepa~ 
rado, da Emenda n9 26 ao Projeto_de Lei da Câma
ra n' 26, de 1988. 

Sala das Sessões, 8 de junho de 19_88. - Leo
poldo Perez - Leite Chaves. 

O Sr. Leopoldo Perez- Sr. Presidente, aten
den9o à Lide_r~çª _Q_o roeu_ Partido, retiro q des~ 
taque. 
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O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -
Foi retirado o requeriri1-ei1t0 de desfaque.-(Pausa.) 

Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo 
Sr. l 0~Secretário. ----- - --- - ~ 

É lido o seguinte 

REQUERIMENTO 
No 76, de 1988 

Nos termos do art. 347, alinea b,do Regimento 
[ntemo, requeiro destaque, Para votação em sepa
rado, da Emer1da_n" 27 ao Projeto de Lei da Câma
ra n\' 26, de 1988. _ _ _ 

Sala das SeSsões, 8 de jJunho de 1988. --=-. 
ÁureoMeUo. · 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -
Em votação_ o requerimento lido. _ . 

Os Srs._Senadores-que·o aprovam permane
çam sentados. (Paus.a.). 

Rejeitado. 

O Sr. Áureo MeDo - Sr. Presidente, peço 
verificação de votaçá_o~ 

O SR. PRESIDENTE (Humb_erto Lucena) -
Será Teita a verificação solicitada pelo nobre Sena
dor Áureo Mello._ 

Solldto aOs Srs._Sênadõfe5 õct.ip-ein seus luga
res e votem. (Pausa.) 

(Procede-se à VQ~S~Q.) 

VOTA "SIM'. O SR. SENADOR: 
Aureo Mello. 

VOTAM ''NÃo·· OS SRS~ SENADORES' 
Affonso Cam_argo........; Afoflso Sancho- Alfredo 

Campos-- Cãrlos Chiare IIi - Chág'as Rodrigues 
- Cid Carvalho - Dirceu__ Carneiro ...:.... EdJson 
Lobão- Fernando Cardoso-~ Gerson Camata 
- Guilhere Palmeira -Itamar Franco - Jamil 
Haddad -João Calmon - João Lobo ......... João 
Menezes -Jorge Bomhausen -José Agripino 
-José Fogaçã -José lgnácio -Juta.hy Maga· 
Jhães- Lavoisier Maia--: Leopoldo Perez- Lou
remberg Rocha - Luiz_Viana - _M,_a_r_cio_[A~~rda 
-Marco Maciel- Marcond_es Gadelha -Mário 
COvaS=--- Má fiO Maia- Maurlcio COrrêa- Mauro 
Benevides - Meira Eilho_- Nabor Júnior -
Nelson Carneiro__;_:_ Nelson Wedekin- Ney Mar_a
nhão - Paulo Biso!_ - Pompeu de Sousa -
Raimundo_Lir_a- Roberto C_ar:hpos- Ronan Tito 
- T eotonlo Vilela - Wilson Martins. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -
Vai s_er feita a apuração. (Pausa.) 

Votou SIM 1 Sr. Senador; e NÃO, 44. 
Não houve abstenção. 
Total de votos: 45 
O requerimento (oi ·rejeitado. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -
Sobre a mes_ã; requerimento_ de destaque que será 
lido pelo Sr. 1 °-Secretário. 

É lido o seguinte 

REQUERIMENTO 
N° 77, de 1988 

Nos termos do art.347, alínea b, do Regimento 
Interno, requeiro destaque, para votação em sepa-
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rado, da Emenda n~ 28 aO Projeto de Lei da Cãma-_ 
ran°2Õ,de1988.-- -;~ __ -- -. - -_. 

Sa1adasSesSões,8 déJtinhode 1988.-João 
Men~es •• 
-(:rsr. João Menezes ----.Sr. Presidente, peço 

à-J)aiãvra pára enc::aminhar a vótaÇão. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) ...,
ConCedo _a palavra ao nobre Senador João Me~ 
nezes. 

O SR. JOÃO MENEZES (PFL - PA. Para 
encaminhar a votação.)- Sr'. Presidente, Srs. Se
nadores: 

Esta emenda se refere às pesquisas prévias. 
-Q§ 1~ do art ~?-diz o-se_guin~e: _" -

"Qü.áiSquer_-prévias, Pesquisas· ou teste's 
pré-eleitorais somente poderão ser divulga
_dos até.o dia 14 de outubr<;> de 198?." 

Ó destaque é no serltido-de que essas pesquisas 
possam ser divulgadas até o dia 25 de outubro 
de 1988. 

É um destaque justo. Espero que a maioria 
atenda, porque é um meio de se informai ao 
públiCo- como· eStão àcorieitdo as- Candidatura? 
eleitorais. É a Emenda n9 28: 

O SR. PREsiDENTE (Humberto Lucena) ~ 
Effi VotaÇão o requerimento.- ~ ------

Os Srs. Senadores que o ãpl'ovani queiram per
manecer sentados. (Pausã.) _ 
~--Aprovado. 

ci Sr. AUreo- MeÜÓ -Sr. Presidente, peço 
_yerificação de votação. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -
Foi requerida a verificação. . 

A Presidência esclarece ao nobre Senador Au
reo MeDo que o requerimento foi aprovado. 

O Sr. Aureo MeDo - Peço desculpas a V. 
EX' Sr. Presidente, e_retjro.meu pedido de verifica
çâo, em homenagem ao nobre Se_n_ador JoaO_Me
nezes. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -
O Senador Aureo Mello retira o pedido de verifica-
ção. (Pausa~)--· · · · -

Sobre a mesa, requerimento de destaque de 
- emencla que será lido pelo Sr. 1 ~..secretário. 

É lido o s_eguinte 

REQUERIMENTO 
N° 78, de 1988 

Nos termos do art. 347, alínea b, do Regimento 
Interno, _!"equeiro destaque, para votação em sepa
rado,_ da Emenda n~ 28-A ao Projeto de Lei da 
Câmara n' 25 de 1988 

_Sala das Sessões, 8 de junhó de'i98& 
O SR. PRESIDENTE (Humberto Luc;ena) -

Em votação o requerimento lido. 
Os Sts~ :senãdores que_ o aprovam permane-

çam sentadoS. (Pausa.) -- - • 
Rejeitado, 

O Sr. Aureo Mello - Peço verificação de 
votação, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Humbeto Lucena) -
Foi solicitada a verificação de votos. 
--Peço aos Srs. Senadores ocupem os seus luga
res e votem. (Pausa.) 

Senador Aureo MeJ!o, V. Ex" deve votar no seu 
respectiVo lugar, na bãncada. 

O Sr. Áureo Mello -Sr. Presidente; ci minha 
prática de piano é bastante precáriá, · reabnente 
n!S.o el)ten~o na~a d7 pi~n<?· 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -
Trata-se apenas do sistema eletrônico do Senado 
Fecleral, nobre Senador. 

(Procede-se à votação.)_. 

VOTA ''SIM'.OSR-SENADOR; 
AureoMe!lo. 

VOTAM ·'NÃo·· OS SRS. SE!YADORE& 
-----~--------·--- --Affõnso Catnargo ':__:- AforiSo-Sahclici .......: Alfredo 

CamPÇ?s -- ~arJos Chi~~lli :__ Ch~gaS RôC:kigues 
- Cíd"Carvalho- DirceU Carneiro- F. Rollem
berg--. Fernando Oirdoso.:_ GUilherme Valmeira 
-;:_ Itamar Ftanro --"- Jamil Haddad - João Cal~ 
rnon -:_João Lobo_- João_ Menezes -Jorge 
Bornhause-n -=-=. JOse-Agrr_prno----=--JO§é ·Fogaça 
-José lgnácio -Jutahy Magalhães- Lavoisier 
Maia - L~pol~o_ Perez_--: Lotiiéniherg Rocha 
____. Luiz Viana ......:. Márcio Lacerda - Marco Maciel 
- Marcondes Gadelha - Mario Covas - Mário 
Maia - Mauricio Corrêa - Mauro Benevides -
Meira Filho -=-Meneies Cãiia!e - Nabor Júnior 
--= Nelson Cam:erro - Nels_on_Wedekiri - Ney 
Maranhão - Paulo BiSo! - Pompeu de Sousa 
~-- Raiinundo Lyra- Roberto Campos - Ronan 
Tito-- Teotonio Vilela- Wilson J'4actins, 

AESTÊM-SE DEVOTAR QSSR!rSENADQ
RES, 

EdiSon Lobãq - GE:rson-Caimita: 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -
Vai ser feita a apuração. (Pausa.) 

Votou SIM 1 Senador; e NÃO, 44. 
Houve 02 abstenções. 
Total de votos: 47. _ 
ORequ~rimento foi rejeitado., 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -
- Sobre a _me.sª-' requerimento de destaque __ de 

emenda que será lido pelo Sr. j 9~Secretário. 
É lido o seguinte. _ 

REQUERIMENTO 
N• 79, DE 1988 

Nos termos do art. 347, alínea "b:", do Regi
mento Interno, requeiro destaque para a votação, 
_em separado, da emenda n~ 30 ao Projeto n~ 26, 
de 1988. - -

Sala _das_ Sessões, em 8 de junho de 1988. 
- Jutahy Magalhães. 

-O. Sr. Jutahy Magalhães- Sr. Presidei1te, 
peço a palavra pela ordem. 

0- SR. l'RESIDENTE (Humberto Lucena) -
Concedo a palavra a V. EX'.- -

·osR.JCITAHY MAGALHÃES (PMDB- BA. 
Pela ordem. Seril revisão do orador.) -Sr: Presi~ 
dente e Srs. Senadores: 

Peço atenção para este pedido de destaque. 
Com a supressão das expressões '"designar" e 
"adaptar", procuro evitar prejuízo ao fUncionalis
mo públic::o em geral. A norma para evitar os exa-
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geras continua no caput do artigo. Agora trata-se 
apenas da retirada de expressões, que não permi
tiria a manipulação eleitoreira por parte dos Go-
vernos federal, estadual e munldp81. · o ~ ~ ~ 

Por isto, sólidto_aos lideres de Bancadas, que 
votarão por nós, inidãlin'ente Prestem atenção 
nesta emenda. Por obséqUio, hão apliquem o rolo 
compressor da negativa. 

O SR. PRESIDENTE {Humberto Lucena) -
A Presidência esclarece aos Srs. _Senadores que 
não há enCaminhamento de votação no requeri
mento de destaque, e recebe_ as palavras do nobre 
Senador Jutahy Magalhães como uma explicação 
pessoal. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -
Em votaçãO o requerimento. _ 

Os Srs. Senadores que o aprovam queiram per
manecer sentados. (Pausa) 

Aprovado. 

O SR. PRESIDENTE {Humberto Lucena) -
Sobre a mesa, requerimentá que- será lido pelo 
Sr. 1 ~-Secretário. _ 

É lido e aprovado o seguinte 

REQ(JERJMENTO 
N• 80, de 1988 

Nos termos do art. 347, alínea b, do Regimento 
Interno, requeiro destaque, para votação em sepa
rado, da emenda n" 36 ao Projeto de Lei da Câma
ra N•26 de 1988 ~ ~ 

Sala das Sess_óes, em 8 de junho de 1988. 
- Jut.ahy Magalhães . 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -
Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo 
Sr. 19-5ecretário. 

É lido e rejeitado o seguinte 

REQ(JERIMENTO 
N• 81, de 1988 

Nos termos do art. 347, alínea b , do Regimento 
Interno, requeiro destaque, para votação em sepa
rado, da emenda n" 38-A ao Projeto _de Lei da 
Câmara N• 26, de 1988 

Sala das, Sessões, em 8 de junho: de 1988. 
-Áureo MeDo. 

O Sr. Aureo MeDo - Sr. Presidente, peço 
a palavra pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -
Concedo a Palavra ao nobre Senador Áureo Mello. 

O SR. ÁUREO MELLO (PMDB - AM. Pela 
ordem. Sem revfsão do oradoJ:.) S(~ P_residente, 
tive a oportunidade, agora, de conversar com o 
as Uderanças pelas quais fui procurado e, fiZemos 
o que se chama um acordo "plebeu" com os 
nobres arúspices e aristo_crata·s_legíslativos desta 
Casa. 

O Sr. Jarbas Passarinho V. Ex" fei um casa
mento morganático.-

0 SR. ÁUREO MELLO - Gm casamento 
morganático, como acentu_a _o eruditQ _e talentoso 
Senador Jarbas Passarinho. 

De maneira que esclareço, sr:-Presiaente, ainda 
nesta questão de ordem que culminará por inter
pelação a V. Ex" que realmente o meu propósito 
nesta defesa sitemática da elaboração l_egislativa 
não é propriamente obstrutivo no seu sentido vul-
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gar. É apenás a necessidade de acentuar o _cum
prirriento da prerrogativa de o. Senêido exerCer 
o· seú direito de. e_x.:im~ demoradõr percudente 
e adequado de qualquer proposição que venha 
a esta Casa, porque, Sr. Presidente, não poderia 
aceitar de mane_ir_a neohliD'l___a, a tese de que eSta 
matéria fosse aprovada antes de ser deddido na 
Constituinte quãriáO Se ãl>ordafá o-caso _da eleição 
municipal que se realizará neste País. 

Observei, porém que já transcorreu o tempõ 
ne.cessário para que, através da Constituinte, em 
sessão -vindoura, provavelmente.: acontecerá na 
próxima semana, este assunto venha a ser defi-= 
nldo antes do julgamento definitivo desta propo~
sição que está sendo díscutida e _d_eb_atida_nesta 
Casã, em.Dorã- ã propOsição, coritiã todas as mi
Tifias emendas, continue prejulgando e declaran: 
do qúe as eleições Serãõ reaJiZi:ldas em 1988; em 
todos os Municípios brasileiroS.-Vo:U tolerar isso; 
porque acredita_que, na próxima reunião, haverá 
oportunidade de a COnstituinte resolver em defini
tivo a data em que será feita a eleição municipal. 

Por esta razão Sr,_Pfesidente, pergunto a V. EX 
se esse tipO de aCoidO desde que devidamente 
confirmado de público pelos meus eminenteS U
deres, pode realmente ser procedido e determi
nado, porque, sendo assim não r'nais irei pedir 
verificação de votação, que é um tributo que o 
Regimento me facUfta-e cjLie aá Oportunidade para 
que possamos constatar :a presença maciÇa dOs 
Srs. Senadores neste plenário. 

O SR. PRESIDENTE~ (Humberto Lucena) -
O acOrdo parlamentar a que se refere V. EX' evi
d_entemente depende das duas partes. Se V. EX' 
o concluiu com ás Uderanças da Casa, logica
meilte- ele está feito. -

- ~O Sr. Fernando Henrique Cardoso Sr. Presi
dente, -·peÇo a paléi.vra pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -
Concedo a pa1avra ao nobre Seriador Fernando 
Henrique Cãfdoso, líder do PMDB. 

O SR. FERNANDO HENRIQUE CARDO
SO (PMDB - SP. Pela ordem. Sem revisão_ do 
orador.) Sr. Presidente, Srs. Senadores: 
- Efetivaniente -o- Senador José Fogaça me ·co~ 

municou que o Senador Áureo Mello gostaria de 
ver- debatidas as Emendas de ri» s 24, 27, 28/A 
e41. · 

A Emenda n~ 41 não teria nenhuma dificuldade 
em aprová-la, porqu~ vi_rá __ com _o tempo. As de 
n'JS 24, -27 e· 28/A,- entretantO, já foram votadas. 
Há uma possibilidade: no turno suplementar seja 
discutido _em parecer de um minuto dos Srs. Rela
tores, e_eu teria o maior prazer de atender à solici
tação do Senador Aureo Mello_ nessas emendas 
no turno suplementar, se todos os Srs. U:deres 
estiverem de acordo. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -
Muito obrigado a V. EX' - -

,_,-O SR. _PRESIJ)ENTE (Hunlberto Lucena)-
Sobre a mesa, requerimento de destaque que será 
Jido pelo Sr. 19-5ecretário. 

É lido e rejeitado p seguinte 

REQ(JERJMENTO 
N• 82, de 1988 

Nos termos do_ art 347, alínea b, do Regim~nto 
Interno, requeiro destaque, para votação em sepa-

rado, da Emenda no _38-B _ao_ Projeto de LcLda 
tãtnara n" 26,'-d~ ursa: .. -"- ~ -- - - . . 

Sala das Sessões, 8 de junho de 1988, - Áu
reo MeDo. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -
Sobre a mesa, requerimento de destaque que será 
lido pelo Sr. 19-Secretário. 

É lido e rejeitado o seguinte 

REQ(JERJMENTO 
N• 83, de 1988 

Nos termos do _art. 347, alínea b, do Regimento 
Interno, requeiro destaque, para votação em sepa
rado, da Emenda n9 39 ão Projeto de Lei da Cama-
ra n" 26, de 1988. - _ 

___ Sala das Sessões, 8 de junb.p de 1988. - Au
réoMeUo. 

-O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -
Sobre a mesa, requerimento d_e destaque que será 
lido pelo Sr. 19-Secr~tário: 

É lido e rejeitado o ~guinte 

REQUERIMENTO 
N• 84, de 1988 

Nos termos do art 347, alínea b, dQ Regimento 
Interno, requeiro destaque, para votação em sepa
rado, da Emenda n9 39-A ao Projeto de Lei_ da 
Câmaran926,de198.8._-- - -- __ 

Sala das Sessoe·s~-a de junho de 1988. --Áu· 
reoMeUo. 

~ ~ O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -
Sobre a mesa, requerimento de destaque que será 
lido pelo Sr. 19-8ecretário. 

É lido e rejeitado o seguinte 

Requerimento 
N• 85, de 1988 

Nos termos do art. 347, alínea b, do Regimento 
Interno, requeiro destaque, para votação em sepa
tado, da Emenda n" 39-B ao Projeto de Lei da 
Câmara n9 26, de 1988. _ 

Sala das S_essões, 8 de junho de 1988. - Au
reoMeUo. 

O SR. PRESIDENTE (Huioberto Lucena) -
_Sóbfe a mesa, reqlleriinento_-de cfestaque (Jue-será 
lido peJo Sr. Primeiro-Secretário. - -· - -

É lido e rejeitado o seguinte 

REQ(JERJMENTÓ 
N• 86, de 1988 

Nos termos do art. 347, alínea b, do Regimento 
Interno, requeiro destaque, para votação em sepa
rado, -da Emenda n" 39-C ao Projeto de Lei da 
Câmara n• 26. de 1988. 

Sala das Sessões, 8 de jÜnho-de 1988. - Au· 
.reo MeDo. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Luc:ena) -
Sobre a mesa, requerimento de destaque que será 
lido pelo Sr. Primeiro·S~cretário. 

ElidO -e -rejeitadO-o se9uinte 
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REQUERIMENTO 
N• 87, de 1988 

Nos termos do art 34 I. alín~_ b. do Regimento 
Interno, requeiro d.estaque, para votação em sepa
rado, da Emenda n~' 39-D ao Projeto de Lei da_ 
Câma~a n~' 2_6, -de 1_988. 

Sala das Sessões, 8 de jUnho de 19á"a. - Rã~ 
chld Saldanha Derzl. . 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -
Sobre a mesa, requerimento de destaque que será 
lido pelo Sr. Primeiro-Secretário. 

É lido e aprovado o seguinte Requerimento 

REQUERIMENTO 
N• 88, de 1988 

Nos _termos do art ~47, aUnea_b, do Regimento 
Interno, requeiro-destaque, para votaçãO em sepa
rado, da Emenda n"40 ao Prqjeto de Lei _!:la C~a
ra n• 26 de 1988: 

Sala das Sessões, 8 de junho de 198& -:-:- Ger-
son Camata. -

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -,
Sobre a mesa, requerimento de destaque que será 
lido pelo Sr. Primeiro-Secretário. 

É lido e aprovado o seguinte 

REQUERIMENTO 
I'!• 89, de 1988 

Nos termos do w:t..347, alínea b, do Regimento 
Interno, requeiro destaque, para votação em sepa~ 
rado, da Emenda n9 41 ao Projeto de Lei da Câma
ra n9 26, de 1988. 

Sala das Sessões, 8 d~ junho de 1988~ - Au
reoMello. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Luc_ena) :-:
Sobre a mesa, requerimento de destaque qUe será 
~do pelo Sr. 1~>-S~cte_tário. 

é: lido e rejeitado o seguinte 

REQUERIMENTO 
I'!• 90, de 1988 

Nos telll)o$ do art 34 7, alínea b, do Regimento 
Interno, requeiro destaque, para votação em)>ePa
rado, da Emenda"n~ 42 ao Projeto de Lei da Câma-
ra n"' 26,de 1988. . ..... _ . -- _-___ -- o-~ 

Sala das Sessões, 8 de junho de I98a __...:.. Ger--
sonCamata. · · 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena).= 
Sobre a mesa, requerimento de de~que que será 
lido pelo Sr. 19-5ecretárto._ 

É lido e rejeitado _o serwinte 

REQUERIMENTO 
I'!• 91, de 1988 

Nos termos do art 34 7, alípea b, do Regírilento 
Interno, requeiro destaque, para votação em sepã
rado, da Emenda n~ 42-B ao Projeto de Lei da 
Cârrlara 11" 26, de 1988. 

Sala das Sessões, 8 de junho de 1988. ,;___ Áu
reo MeDo. 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seçâo 11) 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -
Sobre a mesa, réqueriTnerità de destaque qUe-sérá 
lido pelo Sr. 19-Secrétãno. -

t: l!do e_ rejettado, o ?eg~~~ 

REQOEIUMENTO 
I'!• 92, de 1988 

Nos termos dO- art347, Wíne'a &; do Regimento 
h1terl-iO.·reqi.iêíio destaque; para vOtãçaO em sepa
rado, da Erilenda n~ 44 ap Projeto de Lei d_a Câma-
ran926,de 1988. _. . .. -_ 
"_-sala das Sessões, -a de junQ9 de 1988. - À\1· 

reO]IIf"eUo. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -
Sobre a mesa, requerimento de destaque que ser_á 
lido pelo Sr. 19-Secretário. 

É lido e aprovado o se-guinte 

REQUERIMENTO 
.1'1' 93, de 1988 

. NOs tern:i.QS_ctO ait :?4.7 •• ~~lio~.b., __ do R~gimento_ 
Interno, requeiro d~staque, para v~ç_ão em_sepa~ 
·rado •. d~ Emenda n" 46 ao Proj~to de Lei da Çâm~-
ra ri" 26, de 1988. _- .o , 

-=~Sala das Sessões, 8 de junho de 1988,._=-~eO
p<>Ido Peres -_Leite Chaves. -· · ·· · -

· ~~o SR. PRESIDEN1E (Humberto Lucen~) -
s-Obre a mesa, requerimento de destaque que será 
lido pelo Sr._1 9-Sec_r~tário. _ 

É lido e aprovado o seguinte 

REQUERIMENTO 
N• 94, de 1988 

Nos term00'd~_art347;_aiine.ib;dõ Regimento 
interno, requeirO.desta<IUe, para voEaçâo ém sepa
rado, da Emenda n" 46-A ao Projeto de Ld da 
Câmara ft? 26, d_e 1988. 

Sala das Sessões, 8 çle junho de 1988. - Nel
. ·son Carneiro. 

·., O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -
Em votàÇão · o· substítutivo, que tem preferênia 
regimental, ressalvados os destaques concedidos. 

Os Srs. Senadores que o aprovam queiram per
manecer sentados. (Paus_a.) 
~r ovado. 

O Sr. Jamil Haddad- Sr. -Presidente, peço 
que conste meu vp~o_ corru:á~o-"~~ Sl:l~bs~itu~ivo. 

O SR. PREsiDENTE (Humberto Lucena).,-, 
V. Ext será atendidO. 

_::_::(r-sr. lt.ãnlãr ·FrancO - Sr. Presidente, peço 
ã"pã.l-q:ra para- Urrla"ã&iáraçã:o de voto. 

__ O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -
Concedo C! palavra ao nobre Sena_dQr __ ltama_r Fran-
,_~o, :~~ra declaração de voto. - - --

Q SR.. ITAMAR fRANCO (MG. Para decla
rãÇáo de VôtO. -sem revi~O do orado.r.) - Sr. 
Presidente, dedaro que votarei contra o subsl;i
tu~vo. In.sisto_ novam~nte que o projeto, para ter 
maior velocidade_. ·_~d,everia: ser aprovado, porque 
foi enviado pela Câmara dos Deputados. 

Esta, Sr. PreSiaente, a ratão pela qual voto con
trariamente ao sl,lbs~tut!yo. _ 

-··o SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)
A aeclaração de V. Ex" constará dOs Anais. 

Junho de 198& 

Q Sr._ Jamll Haddad -Sr. Presidente, peço 
a palavf-ã paia -uma dedaração de voto._ 

O SR. PREsiDENTE (Humberto Lvcena) -
~_EX" _t~n:t iCJ)~Iaxr~--

co SR. JAMIL HADDAD (PSB - RJ. Para 
declaração de VOtO~ S~~TU~vi_são--d.9 Or<lJdor.)--;:-:
Sr. Presidente, eu já havia declarado que vo~ri_a 
contra o substitutivo, pelos_mesmõ_s motivosJT)YOw 
c:ciáoS pelo nobie Seriãdor Itamar Franco, porque 
e.e~ejava que esta Casa aprovasse o projeto oriun
âo da Câffiarc;i. dOs_Q_~putados, para que o reme
têssémOS,_dê iin~diat9..__ à sanção presidencial. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -
AprOvado o substitutivo, ficam -prêjildicados o pro
jeto e as emendas não destacadas. 

Em votação as emendas destacadas pelo Ple
nário. 

A Emenda no 13 diz: 

"Acrescenr~se ao art. lJ _çl_p Projeto 9 inci· 
so lll, com a seguinte_redaçilo: . 

"Os memb(os dos Diri!~riOs ~i9Q<;!is." 

O destaque é de ~-utori·a d_o Senador Ód Sábója 
de Carvalho. " . _ - - -

Concêdo a palaVra ao nobre Senador Mauro 
B_enevides, autor da emenda, para encaminhar 
.a vo_tação. 

O SR. MAURO BENEVIDES (PMDB- CE. 
Para encaminhar a votação. Serrn·evisão do ora
dor.)- Sr. Pr:esi<;iente, Srs:_ Sená.CiOres: 

O objetiVO desta Emenda é. ampliar o Colégio 
que_ vai escolher, nas cidades com mais de 1 
milhão de_ héllbilantes, os~candid,at9~ a prefeitOs, 
vice-prefeitos e vereadores. . _ 

CompulsandO:se a Lei Eleítora!,.defrontar~se-á 
_com essa incofigruêncfa. Nos pe{Iuei)OS nlurii
ctpios há partiCipação, como cOnvenCionais, dos 
membro.s dQs Qiretórios Mu_picipais, e nos muni
cípios com mais çJ_e _1 milhão de _habitantes_regis
trÇJ-se ess_a omissãodai)1Ç>r_~Cl .. na prPJ>ria lei, que 
agora pretendemos corrfgir, atravéS dessa emen
da que sensibi)i_zou o Reiat.Q(..)Ç>sé fogaça, graças 
ao destãque Sollcitado pelo eminente Compa~ 
nheiro Cid Sabóia de Calvalho. 

Portanto, Preteridemos dar aos munlcípios com 
mais de 1 milhão de habitantes uma participação 
daqueles que integram os Diretórios Zonafs, da 
mesma forma como ocorre nos pe_guenos muni· 
cfpiOS cujos_ diretoriano_s_ participam da escolha 
<iof; p~erertos, vice-prefeitos e verea.dores. 

- O SR. PRESIDENtE (Humbe,.k;i..ucena)--
-Concedo ~a Pàlavra ao nobre Senador AffCinso Ca-
margo, para -~t'!~~inhaE_ _à_ vgt~ção .. 

O SR. AFFOI'ISO CAMARGO (PTB - PR 
Para encaminhar a votação. Sem revisão do_ora

- dor.) ~Sr. Presidente, Srs. Senadores: 
Encaminho contra a emenda do Senador Mau

ro Benevides por uma só razão: não se pQde, 
por questão de justiça, mudar .as regras no meio 
do jogo. Creio até que, numa- nova reformulaÇão 
partidária, os J:ifóprfOs filiados deveriam participar 
das convenções para a escolha de prefeitos e 
vereadores. Deveríamos _abrir_rnais, ~ou faVorável 

- até que haja eleições primárias. Ocorre que a le
gislação atuaJ - sob ~ vigência da qual foram 
escolhidos às .diretórios e os 9e1egado~ dos muní
cfpios de mais de 1 milhão de habitantes-. quan
do as ~onvenções para escolha dos diretórios e 
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de delegados foram realizadas, a lei que existia 
e que_ainda vige diz que nos municípios de màis 
de 1 milhão de habitantes a convenção será for~ 
mada pelos Senadores; Deputados e Vereadores 
e pelos Delegados dos Diretóriós Zonais.-

Ora, Sr. Presidente e Srs.- Senadores, -se esse 
quadro já está completo, é evidente que, dentro 
desse quadro já montado dentro da legislação 
vigente, há candidatos a prefeitos que devem ima
ginar que tenham maioria. 

Se este Senado, cOntrariando à oPiniãO da Câ
mara dos Deputados, modificasse esSa regra do 
jogo neste momento, podemos - não nego que 
as intenções sejai'n boas - estar modificando, 
inclusive, quem vai ser o candidato a Prefeito em 
determinada Capital ou em determinado Muni
cípio com mais de 1 milhão de habitantes. 

Então, simplesmente mudar uma regra no 
melo do jogo, estaremos interferindo nas decisões 
das bases partidárias do País. 

Encaminho contra a emenda, respeitando, na
turalmente, a intenção do Senador Mauro Bene
vides. 

Seria uma agressão que o Seli.ado Federal iria 
fazer contra as convenções municipais desse mu
nicípios que Já estão formados, já estão com o 
seu plenário montado exatamente às vésperas da 
convenção municipal, que n6s, simplesmente, 
poderemos modificar e deixar que a escolha seja 
feita em torno do candidato "A" ou do candidato 
"B". 

Por tsso, Sr. Presidente encaminho contra, e 
peço aos Colegas meditem bem sobre, para qúe 
não comentamos uma injustiça, criando umà mo
dificação em cima da hora. 

O SR. PRESIDEN1E (Humberto Lucena) -
Passa-se à votação da Emenda n~ 13, de"Stacada 
pelo nobre Senador Cid Sab6ia de Carvalho. 

A emenda, para esclarecimento do Plenário, 
pretende incluir entre integrantes da convenção 
municipal que deverá deliber~.r" sobre coligações 
ou escolha de candidatos, os membros dos Dire
tórios Zonais. 

Em votação. 
Os Srs. Senadores que a aprovam queir8n1 Per

manecer sentados. (Pausa.) 

O Sr. José Fogaça - Peço a palavra, Sr. 
Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -
Tem a palavra o nobre Senador José F:ogaça. 

O SR. JOSÉ FOGAÇA (PMDB -RS. Para 
encaminhar. Sem revisão do oradcr.) -Sr. Presi
dente, para o PMDB esta é uma questão em aber
to. Por isso, sugiro a V. Ex' realize a votação pelo 
processo eletrônico. 

O Sr. ·Cid Sabóia de CaiValho -Peço a 
palavra, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -
Tem a·palavra o nobre Senador. 

O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO 
(PMDB - CE._ Para encaminhar.) - Sr. Presi
dente, pedi o destaque para esta emenda, como 
também para outra, a de n9 14, porque houve 
divergência do meu parecer com o do Senador 
José Fogaça. Entendi que, pedindo este destaque, 
permitiria ao Plenário uma solução sobre o mérito 
desta questão, uma vez que na parte técnica da 
ComiSsão de _Constituição éJiiSfi'Ça me· pareceu 

DIÁRIO DO ~ONQRESSO NAOONAL (Seç~cí 1ff 

desrecomenaãyera--:aprovaÇao. 14\presentero·aes
taque para permitir ao Plenário deliberasse demo
craticamente sobre a m-atéria. - - - -

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -
A Uderança do PMDB requereu votação nominal. 
Vamos, entãO, proceder à votação 09rninal, atra-_ 
vés do sistema_ e_Ie:h;ônko. Pãço ªos Srs.- Seri~~· 
dores ocupem seus lugares e votem, 

O Sr. MaJJro Benevides - Sr. Presidente_. 
peço-a ·páiaVra: 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -
Teffi a palayra onobre_Se-nãdof p..taUro Benevides. 

O SR: MAURO BENE111DES (PMDB - cE. 
Para esclarecimento. SéTI feViSão do orador.)-
Sr. Presidente, apenas para um esclarecimento 
qüe desejo prestar à Casa em torito da manifes: 
tação do eminente _Senador Affonso Camargo. 
Pretend<7Se e é o que se faz neste momentO -
corrigir uma- lacuna, uma omissão inqualificável 
na Lei Eleitoral. 

ComO s_e jUStifica, Sr: Presidente, no diretório_ 
-de um pequeno :munlcrPlo esses diretorianos par
ticipem da escOlha do candidato a prefeito? Por 
que excluirem-se os diretorianos integrantes dos 
Diretórios Zonais das seis ou ·sete- Capitais que 
têm mais de um milhão de habitantes, favore
cendo apenas a um núcleo reduzido que vai parti
cipar desse processo de escolha? Por que não_ 
se ~mplia essa possibilidade, para excluir uma 
cidade de um milhão de habitantes, uma cidade 
que tem n problemas? Conseqüentemente, uma 
escolha sendo feita por um Cõlégio de Conven
donats bem ri1ais amplo, essa escolha teria _condi
ções de privilegiar o candidato maiS capaz, o mais 
competente, e não reduzir a um número pequeno, 
que sofreria o assédio daqueles poderosos que_ 
poderiam conduzir esse piocesso de votação. 

Era o esclarecimento que me senti no dever 
de prestar à Casa para mOstrar que a nossa inten
ção é _dar uma cono!ação mais participativa na 
escolha dos candidãtos a prefeito das maiores_ 
cida9es brasileiras. - _ 

0-SR:PRESIDEI'ITE (Humberto Lucena) -
Ao conceder a palavra a V. Ex", a Presidência ima
ginou que fosse levantar uma questão de ordem. 
V. Ex" já flavia enca:mirihadg .. 

Já que fez o seu esclarecimento, o Senador 
Affonso Camargo Pede" a palàvi'a também para 
esclarecer a SUa posição. 

Solicito aos Srs. Senadores que na próxima 
emenda votada cinjam-se ao encaminhamento 
regimental. --

0 Sr. Affonso Camargo - Sr. Presidente, 
peç·o a palavra pela ordem. 

_ Ó -SR:-PRESIDENTE (Humberto Lucena) -
CC?_nc_edo a palavra ao nobre-Senador Affonso Ca
margo. 

O SR. AFFOI'ISO CAMARGO (P"TB- PR. 
PaiãeiiC8rrliilfiar: Sem reVísáó do oradoi'.)- Sr. 
Presidente,- reitero rriiriha pOSiÇão. Não estou dis
CUtinâo o rnéritó. Disse, inclusive ·que, na rriinha 
opinião, deveriam todos os filiados votar. Discuto 
a inoportunidade, porque há muito tempo que 
a Lei é assim~ Há-mUitõ tempo que nos friüriicípiOs 
menores votam·os membros dos diretórlos muni
cipaiS, e nós rriu"flfcfplos-mãiOr'es-....:... atê p·or(iUe 
são maiOres...:..... Votam os Parlamentares, os Verea
dóféS, e -Vola_ili_OS Delegados Zonais. 

QUinfu'Teíta ,9~ 167}. 

Insurjo-me -:-::- i!içlusive, não tenho nenhum in· 
teresse eleitoreiro ou eleitoral na questão - mu
demos a regra do jogo neste momento em que 
as convenções-e-stão formadas, os plenários· das 
convenções estão formados. Vamos realizar as 
convenções daqui a 30 dias, e o Senado vai modi
ficar aquilo que a Câmara nâo teve a COragem_ 
de fazer: mudar a regra do jogo em cima da hora. 

É só isto que não quero. Não sou contra_ que 
amanhã se faça uma lei e os membros do diretório 
e até os filiados posSam Votar.- Sou_ cô-ntra que, 
em cima da bQra_,_~e mude a regra e~~eledda. 

O SR. PRESID.$'i~TE (_Huml?e'rt0' L1,1cenai_.....: 
Yai_-~~--Rroç_~der à vq~ção. - - _ -- - --

Na forma regirriei1tãi, a votél_ção sefà nominal. 
Como vota o-Senador Fem"ãádO j-{Eiii!-ique "Car-

doso, Uder do PMDB?_ - -

O SR. FERI'IAI'IDO HENRIQUE CARDO· 
SO (PMD8 - SP) - Deixo. a questão aberta 
para o PMDB, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)
Conió vota o Senador Marconde"s G.ãdelha, Líder 
doPFL?- -- -

O SR. MARCOI'IDES GAoELHA (PFL -
PB) _:-sr. Presidente, a Uderéinça- vota "siiri". 
A questão é aberta 

O SR. PRESIDEI'ITE (Humberto Lucena)
Como vota o Senador Jarbas Passarinho, Líder 
do PDS? 

O SR. JARBAS PASSARII'IHO (PDS- PA) . 
-Sim. 

O SR. PRESIDENTE (HUffifiérlO- Lucena) -
Corno vota o Senador Maurício Corrêa-, Líder do 
PDT? .. 

O SR. MAURÍCIO CORRÊ:A_(PDT- DF) 
-Sr. Presidente, voto "não.,. 

Questão aberta para meu CoffipanlieJrô:- de 
Bancada, Senador Mário Maia. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -
Como vota o nobre Senador Jamil Haddad, Uder 
do PSB? . . . 

O SR. JAMIL HADDAD (PSB- RJ) -Sim. 

· O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -
Como vota o Líder do PDC? (Pausa.) 

S. EX' está ausente. · · -

O SR. PRESIDENTE (HUJ11berto Lucena) -
COmo Vota o Líder do PTB_? - - -

, O SR. AFFOI'ISO CAMARGO (P"TB- PR) 
-Não. 

Q SR. PRE51DENTE (Humberto Lucena) -
Como vota o Líder do PMB? 

. 6 SR. NEY-MAAANHÃQ (PMB - PE) -
Sim. ·- · - - · 

Os Srs. ~nadares já podem votar. (P"a.usa.) -

(Procede-se à votação.) 

. VOTAM "'S!/>1"" OS SRS. SENADORES: 

Áureo Mello 
Carlos Chiarelü 
Carlos De'Carli 
Çl)~gas Rodrigues 
Dirceu Cafl:leii'ó 
Edisori LObão 
Francisco Rollemberg 
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Fernando C&rdoso 
Gerson· Carnata 
Jamil Haddad 
JoãoCaJmoh 
João Menezes 
José Agripino 
José Fogaça 
José lgnáclo 
Jutahy Magalhães 
Lavoisier Maia 
Leopoldo Perez 
Luiz viana 
Marco Macíel 
Marcondes OadeJha 
Mario Maia 
Mauro Benevides 
Meira Filho 
Nabor Júnior 
Nelson Carneiro 
Nelson Wedekin 
Ney Maranhão 
Paulo Biso! 
Pompeu de Sousa 
Roberto Campos 
Ronan Tito 

VOTAM "NÃO" OS-s!?S. SENADORES: 

Affonso Camargo 
Afonso Arinos 
Afonso Sancho 
Alfredo Campos 
Od Sabóia de Carvalho 
Guilherme Palmeira 
Itamar Franc:o 
Jorge Bomhausen 
Louremberg Nunes Rocha 
Mareio Lacerda 
Maurido Corrêa 
Mendes Canale 
Raimundo Ura 
Teotônio Vilela Filho 
Wilson Martins 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena} 
Vai ser feita a apuração. (Pausa.) , _ 
Votaram SIM 32 Srs. Senadores, e NAO, 15. 
Não houve abstenção. 
Total: 47. 
A emenda foi aprovada. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -
Passa-se à votação da Er:nenda destacada n9 ~8. 

A Emenda destacada n~' 28, a requerimel}~o 
do nObre Senador João Menezes, diz o seguinte: 

"Projeto de Lei da Câmara dos Deputados 
n' 26/88. . · 

Dê-se ao § }9 do art 26 a Seguinte redação: 
"Quaisquer préVias, pesquisa ou testes 

pré-eleitorais somente poderão ser _divulga
dos até dia 25 de oull,J.bro de l98{t" 

Concedo a pàlavra ao nobre Senador João Me-
nezes, para encaminhar a votação. 

O SR- JOÃO MEI'IEZES (PFL- PA. Para 
encaminhar a votação) -Sr. Presidente e_ Srs. 
Senadores: 

Esta emenda é para alterar o § 19 do art. 26, 
concedendo o direito de se efetuarem pesquisas 
ou testes pré-eleitorais até o dia 25 de outubro 
de 1988. A lei atual, no art. 26, § 1~', diz que ftnda 
o prazo em 14 de outubro de 1988. 
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Concedemos mais esses quinze dias, porque 
I_!le parecem_riecessários. Não tem_os por que es~. 
conder d_a opinião púlJlic:a ~ ~Jgações Qad~s 
pela im_prensa. Acredito muito nessas prévias elei
torais. _Elas têm razão _de ser e podem esclareci r 
o públlco de como vai a marcha, !=Orno V?i a 
luta dos candidatos. , ~ 
-Espero que a ca·sa aproVe esse destaque por 

mim requerido à emenda que é de autoria do 
eminente Senador Humberto Lucena. 
·-Nestas condições, peç-o a aprovação da Cas_a, 

porque será proveitoso para todo o eleitorado bta7 
sileiro. 

O Sr. Nelson Carneiro -Sr. President,e, peço 
a palavra para encaminhar a votação. 

-o- SR. PRESIDENTE (i-lumbe~ Luce~a) -
Cõilceao apãiãVra: ao nobre senador Nelson Car:. 
néiro", para encamlnhar a votação. · · 

. O SR. NELSON CARNEIRO (PMDB - RJ. 
Para -encam"iflhar a votação. Sem revisão do ora
dor.)- Sr. ?residente e Srs. Seiladói"es: 

blfeliZJ)lE:nte nã9 possO dar me:!,] apoio à _emen-_ 
da que acaba de ser defendida pelo nobre Sena

- dor João Menezes. Acredito que o prazo de um 
mês antes da eleição para a publicação -dessas 

· préviéUfé bastante. Não podemos reduzi_r esse pi-a
zo.· Sabemos que nem sempre essas prévias re
presentam a opinião do eleitorado, mas condu
·zem, muitas vezes, a opinião do eleitorado. De 
modo que é bom manter um mês antes e não 
20 dias antes. t ·uma questão de tempo. Não 
poder'nós deixar a opinião pública, a opinião do 
eleitor ser conduzida pelas campanhas. de divulga
ção. Eu próprio vivi esse problema, porque sofri 
com ele. No dia da Convenção, publicou-se, na 
primeira páQlria de O Globo, uma peSquisa de 
opinião que me_dava derrotado por larga margem 
de votos. Acabei perdendo por me terem faltado 
13 votos. Mas quem foi votar sabiã, antes; que 
eu estava derrotado, esmagado. De modo que, 
conheço Sr. Presidente, o problema, porque tenho 
na pele o exemplo. Melhor será manter um mês 
antes da eleição. _Se_ não_ podemos, durante certo 
prazo, nem participar da televisão, nós, os c_andi
datos, por que vamos dar a terceiros _o- d.i_reito 
de manipular a opinião do eleitor para um oU 
outro resultado? . 
_ Daí, Sr._ Presidente, eu achar que um mês é 

um prazo iaioável. ,. 
O SR- PRESiDENTE (Humberto Lucena) ~ 

Em votação a Emenda. 

'0 Sr. Fernando Henri<fue-Cardoso - Sr. 
PresicJ.ente; peço a J?alavrá. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -
Concedo a palavra: ao nobre Senador Femarido 
Henrique Cardoso. 

. O SR. FERNANDO IIENRJQCIÉ cARDO· 
80 (PMDB SP. Para encaminh?lr a votação. Sem 
revisão do orador.) -.Sr. Presidente e Sn~ .. Sena-
dores; . _ __ .. -· _ 

A questão é aberta para a Bancada do PMDB. 
Vou votar favoravelmente à. emenda, porgue en· 
tendo que a informação é sempre útil, e não creio 
que se deva, por uma precaução excessiva, limitar 
essa informação. Finalmente acabam publicando 
o resultado cte um~ m?Jn~ira transversa, ou, então, 
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apenas um grupo de iniciados fie& _s~b_e_ri.do o 
que se paSsã no País. -· 

Vo_u votar favoravelmente à emenda de V. Ex". 

() Sr. Man:'ondes aàcielha-...:_ s·~: ·pr;sidente. 
peço a palavra. - - --

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -
Concedo a palavra ao nobre Senador Marcondes 
Gadelha, para encaminhar a votação. 

O SR. MARCONDEs GADI;l.HA (PFL -
PB. Para encaminha_( J?.l votação. Sem revisão do 
orador.)- Sr. Presidente e Srs. Senador_es;:. 

O voto da UderariÇa é "sim".._A ernend;:i é apro
priada, e endossamos plenamente as razões apre
sentadas pel_o Senador FemandQ Henrique Car~ 
dOsõ. . . ·__ ........ ·-· ·---~ -·~ ·- - . 

--sr.· presidente, pedimos à Bancad<:~. que vote 
''Sim". - -- -

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -
Em votação a emenda. 

Os Srs. Senadores c:fue a aprovam queiram per
manecer sentados. (Pausa.) 

Aprovada. 

O SR; PREslbENTE (HumbertO LuCena)
Em Votação·~ Einc::nda n~ 3_0: 

Suprima-se, no caput do art. 27, as expres
sões: ·~.;.designar, readaptar ... " e " ... ou proce
der a quaisquer outras formas de provimen
to .• 

O Sr. Jutahy Magalhães - Sr.- Presidente, 
peço- a palavra pãrá encaminhar a votaçã.o. -

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -
Concedo a palavra ao nobre Senador Jutahy Ma
galhães. 

OSR.JCITAHYMAGALHÃES(PMDB-BA. 
Para encaminhar a votação. Seru revi_s.~o. do_ ora
dor.)- Sr. Pres[dente e Srs. S_enadores: 

No cãput já consta .e_ continu.ará çpnstando 
que-" é proibidO norriéãt, Contratar e admitir", mas 
essas rrtodiftcações propostas são para evitar pre
juizo aos servidores públkos, como já foi afirmado 
anterionnente. 

É necessário que haja certas situações® servi
dOres que possam ser corrigidas, de acordo com 
as neCessidades administrativas, Quanto às proi
bições de nomeação, contratação e admissão, 
já estão mantidas no caput. 

O Sr. Fernando Henrique Cardoso - Sr. 
Presidente, peço a palavra. 

o· sR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)
Concedo a. palavra ao nobre Serlador Fernando 
HenriqUe Cardoso, para encalnlrihar a votação. 

O SR. Í'ERNANDO HENRIQUE- CARDO· 
SO(PMDB - SP. Para erici:lmirihar a votação. 
Sem revisão_do orador.)- Sr. Presidente_ e Srs: 
Senado~:es: 

O PMDB vota favoravelmente à emenda . 

O Sr. Marcondes Gadelha- Sr. Presidente, 
peço a palavra. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -
COncedo a palaVra aõ nobre Senador Marcondes 
Gadelha, para encaminhar a votação. 

-- - -

O SR. MARCONDES. GADELHA (PFL .,
PS .. Para encaminhar a votação. Sem revisão do 
orador.)_- Sr. Presidente e Srs. Senadores: 
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A Uderança do PFL vota favoravelmente à 
emenda. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -
Em votação a Emenda. - -- ---

Os Srs. Senadores que a aprovam queiram perM 
manecer sentados. (Pausa.) 

Aprovada. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -
Emêrtda n" 36: 

O § 29 dO àrt. 27 passa- a ter a seguinte 
redação: 

''M 27. .. .............................. ~.::: .. :: .. ::::.::: ... .. 

§I' .......................................... --.. --·. 

§ Z' As vedações deste artigo não atin
gem atas: 

(-de nomeação de aprovados em con
curso público ou de ascensão funcional; 

ll- de nomeação ou exoneração de car
gos em comissão e designação ou dispensa 
de função de confiança; 

III- decorrentes de lei estadual, ainda que 
aprovada nos períodos proibitivas e?tabele
cidos neste artigo." 

Eni·vo1açã0. 

O Sr. Jutahy Magalhães- Peço a pal"'-vra, 
Sr. Presidente._ 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -
Tem a palavra, para encaminhar a votação, o no
bre Senador Jutahy Magalhães. 

OSR.JUfAHYMAGALHÃES(PMDB-BA 
Para encaminhar a votação. Sem revisão do ora
dor.) - Sr. Presidente e Srs. Senadores: 

São situações de fato, situações reais que ocor
rem. Há reformas administrativas em andamento 
que não podem ser prejudicadas por "!sse perío
do. Então, acrescenta-se apenas "decorrentes de 
lei estadual, ainda que aprovada nos períodos 
proibitivas", porque a let estadual aprovada pelas 
Assembléias Legislativas não tem essa influência 
pessoal, unilateral, é algo de interesse do Estado. 

O Sr. Fernando Henrique Cardoso - Sr. 
Presidente, peço a palavra. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -
Para encaminhar a votação, concedo a paJavra 
ao nobre Senador Fernando Henrique Cardoso. 

O SR. FERNANDO HENRIQUE CARDO
SO (PMDB~SP. Para enCarriinhar a votação. Sem 
revisão do orador) -Sr. Presidente: 

Pela mesma argumentação pela qual aprova
mos a emenda anterior, votaremos a favor desta 
emenda. 

O Sr. Marcondes Gadelha- Sr. Presidente, 
peço a palavra. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -
Para encaminhar a votação concedo a palavra 
ao nobre Senador Marcondes Gadelha, Uder do 
PFL 

O SR. MARCONDES GADELHA (PFL-PB. 
Para encaminhar a votação. Sem revisão dO ora-
dor)- Sr. Presidente_e_Srs. Seriadores:- -

T ehho a impressão de que o_ acréscimo desse 
item Ill distorce o espirita de a lei proteger a liber· 
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dade de veio, ainda que promovida através de 
lei estadual. Quebra-se essa proteção--à liberdade 
de voto; porque o ato da designação não será 
de um colegiado não será ato da Assembléia Le. 
gislativa; a lei, sim. · ' ·· • 

De qualquer forma, abre-_se a condição para 
o exercício de medidas discrirfliilãtórias que aca-' 
bam prejudicando toda .a beleza_ da lei eleitoral 
brasileira, qUe pretende resguardar o cidadão, o 
fundonárlo público, na hora mais elevada do_exer
cído de sua liberdade, o exercício do direitO de 
escolha dos seus governantes, 

-Assim sendo, votamos contra. 

- osr~-Roberto Campos --Sr. Presidente, pe-
ço a palavra. 

ô SR. PREsiDENTE (HÚfllberto LucenaL
Teffi a pâ-Iavra o nobre senador Roberto CampOs, 
para encaminhar a votação. 

O SR. ROBERTO CAMPOS (PDS·MT. Para 
encaminhar a votação. Sem revisão do oradOr.) 
-Sr. Presidente: 

Pelas mesmas razões aludidas pelo Senador 
Marcondes Gadelha, o PDS vota contra a emenda. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -
-Em votação a Emenda. 

_Os Srs. Senadores que a aprovam queiram per
manecer-Sentados. (Pausa.) -

Aprovada. 

O Sr. Marcondes Gadelha- Sr. Presidente~ 
peço verificação de votação. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -
Vai-s_e processar a verificação de votação reque
rida pelo nobre Senador 'l-'\arcondes Gadelha. __ 

Solicito aos Srs. Senadores ocupem os seus 
lugares. (Pausa.) 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -
Como vota o Líder do PMDB? -

O SR. FERNANDO HENRIQUE CARDO· 
SO (PMDB- SP) -Sim. 

O SR. PRESIDENtE (Humberto Lucena)
Corno vota o Uder do PFL? 

O siCliiARCONDES GADELÍiA (PFL ~ 
PB)-Não. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Luc_ena) -
Como vota o Líder do PDS? 

O SR. ROBERTO CAMPOS (PDS - MT) 
-Não. -

PSR. PRESIDENtE (Humberto Lucena) __:_ 
Como _v_ota Q_uae..r __ do "PDT? 

O SR. MAURiCIO CORJU:A (PDT - DF) 
-Sim. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -
Como vota o Uder do PSB? 

O SR. JAMIL HADDAD (PSB- RJ)- Sim. 

O SR. PRESIDENtE (Humberto Lucena)-
como vota o Líder do PTB? -

O SR. AFFONSO CAMARGO (PTB -PR) 
_:_:Sim. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)
Corno vota o UCJer do PMB?-

O SR. I'IEY MARANHÃO (PMB - PE) -
Sim. 

Quiota,(eira 9. 1679 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -
Os demais Líderes não estão presenres. 

Os Srs. Senadores já podem votar.-(Pausa.) 

(Procede-se à votação. 

\VTAM 'SIM" OS SRS SENADORES: 
Afonso SanCho 
Alfredo Campos 
Chagas Rodrigues 
Cid _Catvalho 
Dirceu Carneiro 
Femarido Cardoso 
Jamil Haddad 
João Cãlmon 
José Fogaça 
José lgnácio 
Jutahy Magafhães 
Luiz Vianna 
Mário Maia 
Mauricio Corrêa 
Nabor Júnior 
Nelson Caineiro 
Nelson Wedekin 
Ney Maranhão 
Paulo Biso! 
Pompeu de Sousa 
Raimundo Ura 
Ronan Tito 
Teotonio Vilela 
WllsonMartins 

VOTAM "NÃO"OSSR$.-SENAIXJRES: 
Edison Lobão 
Gerson Camata 
Guilherme Palmeira 
Jorge Bomhausen 
José AgriJ>fno 
Marco Maciel 
Marcondes Gadelha 
Mendes Canale 
Roberto Campos 

O SR. PRESIDENTE _(Humberto Luç:efià) -
Vai ser feita a- apuração._ (Pausa.) -

Votaram SIM 24 Srs. Senadores; e NÃO 9. 
TOT ,A.L; 33 votos. 

O SR. PRESIDENTE (Hulnb_erto Lucena) -
Não há número. No entanto, sendo visível a pre
sença de quorum no plenário, a Presidência vai 
repetir à vofaÇãÕ. · - - · 

Solicito aos Srs. Senadores ocupem seus luga-
res. (Pausa.) -

Os__Srs. Senadores já podem votar. 

(Procede-se à votação.) 

VOTAM 'SIM" OSSRS. SENADORES: 
Affonso Camargo 
Afonso Sancho 
Alfredo Campos 
Áureo Mello 
Chagas Rodrigues 
Od Carvalho 
Dirceu Carneiro 
Francisco Rolh'!mberg 
Fernando Cardoso 
Gerson Camata 
lrapuan Junior 
Jtamar Franco 

- -~ Jamil Haddad 
João Calmon 
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Jos_é_lgnácio 
Jutahy Magalhães 
Luiz Viana 
Mareio Lacerda 
Mário Covas 
Mário Maia 
Mauricio Corrêa 
Mauro Benevides 
Meira Filho 
Mendes Canale 
Nabor Junior 
Nelson Carneiro 
Nelson Wedekin 
Ney Maranhão 
Pau1o Biso! 
Pompeu de Sousa 
Raimundo Ura 
RonanTito 
Teotonlo Vilela 
Wúson Martins 

VOTAM "!'IÃO" OS SRS. SENADORES: 
Edison Lobão . 
Guilherme Palmeira 
João Menezes 
Jorge Bomhausen 
José Agripino 
Lavoisier Maia 
Marco· Maciel 
Marcondes Gadelha 
Roberto_ Campos 

ABSTt:M-SE DE VOTAR OS SRS. SENADO-
RES: 

Carlos__ Cbiarelli 
Leopoldo Peres 

O SR. PRESIDENTE (Hwnberto Lucena) -
Vai ser feita a apuraçã.o.-·(Pausa.) 

Votaram SIM 34 _ _Srs. Se_nado_~es;_e NÃO 9. ~ 
Houve 2· abstençõ.es._. 
Total 45 votos. 
A emenda foi aprovada. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -
Passa-se à Emenda no 4U, ·cujo destaque foi reque
rido pelo nobre Senador Gerson Caniata. 

"Suprima-se _o_ art. 33 d6 Projeto, renume~ 
rando-se __ os demais." 

Em votação. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -
Concedo a palavra ao nobre Senador Gerson Ca
mata, para encaminhar a votação. 

O SR. GERSON CAMATA (PMDB - ES. 
Para encaminhar a votação. Sem revisão do_ ora
dor.)--:- Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Pretendo_ser breve, pois ontem já fiZ uma expo
sição sobre a retirada do art.-33. 

Este artigo discrimina, de manélra- mUitO Violen
ta, uma _categoria profissional que- tem presta-do 
inúmeros serviços à população brasileira - os 
profissiOnais de rádio e televisão. 

Relatando pela Comissão de Constituição e 
Justiça, o próprio 5enãd0r Cid Sabóia de Carva
lho, um homem a(eito ao_ tratO' das coisas jurídi
cas, declarou que, segundo seu ponto de vista, 
esse artigo é inconstitucional, porque trata de ma
neira diferente, discriminatória, uma categoria 
profissional. _ 

A redação do artigo vai além da injustiça, por
que diz; "o profissional de rádio e televisão". Se 
o profissional_for __ da_m_e_s.a_d_e corte da teleVisão, 
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ou o~ era dor de _áudio da ilha de ediç_ãp, um came
ra m~n. oüUm -õp:erador de vr, que nem apareCe 
no_ar, re<:"ebeum tratamento diferenciado, porque, 
para ser carididato, mesmo que não_ apareça no 
:ai.- Pof ser pi"ofissional de rádio ou televisão, é 
obrigado a se ·afastar de sua_ profissão, ficarido 
etn dúvida s_e_ pode ou não receber o seu salário. 

PeçO a compreensão dos prezados Compa
nheirCis daS Lideranças, para que não manche
mos esta lei com um artigo discriminatório contra 

. uma categoria profissional de conCidadãoS brasi-
leiros. _ _ 

Àntecipo o meu agradecimento _ _ao voto favorá-
_vel a este deStaque. _ __ . _ 

Era O. que" tinha a diZei-, Sr. PreSide~nte. 
(Muito bem! P-almas.) -

O Sr. Dirceu Carneiro--:-_Sr. Presidente-. peço 
- a palavra. -

--o SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)-
Concedo a palavra ao nobre Senador Dirceu Car
n~iro para encaminhar a votação. -

O SR. DIRCEU CARNEIRO (PMDB- SC. 
.Para enç;:)minhar a votação. Sem revisão ®~ora-
dor.)- Sr. Presidente, Srs. SenadOres: -

Tecerei algumas considera~ões sobre esta 
emenda. 

Não considero, em hipótese a1~ffia, c[ue sejá 
discriminatória, porque não se trata de profissio
nais semelhantes nas suas atividaçles. Trata-se 
de uma circunstânc:ia inteiramente privilegiada, 
quando se refere à informação. 

Ouvi, no -encaminhamento deSta questão, a 
comparação do engenheiro com o profissional 
de rádio ou de televisão. Vejam, Srs. Senadores, 
se é possível comparar O engenheiro, fechado 
no seu esc_ritório, tr~balhando SÇibre a sua pran-

- cheta, c:ám um profissional de rádio e· televisão, 
que está Várias horas por dia conversando com 
a população e com Os eleitores dir~Erote .. 

Trata-se de resgatarmos uma igualdade d~ 
condição, para disputar o pleito eleitoral e a repre
-~_Qta_ç~o ela .sociedade. Está-se discutindo aqui 

· não uma qu_estão profissional, mas uma questão 
de igualdade de trato no encamjni;lamento das_ 

- eleições, para qu-e a sociedade n.Ei:o sejá liifllien
ciada unicamente por aqueles que têm mais facili.
dade de acesso ou qUe" áté são PrOfiSSioliàis do 
microfone. 
- Encaminho contra esta qUestão, Sr. Presidente, 
porque se trata de uma questão de justiça e igual
dade para com todos os _concorrentes a_ Cgii:gOS 
eletivos nas eleições. - - --

E ao encaminhar contra, devo ressaltar que 
não se trata absolutamente de _questão profissiO
nal.comparativa, uma com a outra. Não podemos, 
inclusive, acolher a arguJl!entação expendida pelo 
Seriador Gerson Camata, quando encanlinhava 
a questão, ontem ainda, como um profissional 
de_rffidio tarnbém ·que iria recorrer até ao_ Supremo 
Tribuoal Federal, como S. Ex.' fez refe_rêrtci,a _çn
tem_o_e_s_t-ª- Casa. Nosso_ mandato tem um. sjgnifi
ca~o muito rpaior do que a defesa corporativa. 
Precisamos defender- O- inte-resse do País e itão 
da categoria a que cada um de nós pertence na 
sociedade._ _ ___ __ ___ _ ___ = 

Na defesa dos inle~:e~s do nosso_ Paí~ e da_ 
aprimoramento da questão eleitoral e democ,rá
tica é que encamihhir cõn"tra eSta aprovação, ~de 
permitir que profisSionais que agem hos meios 

de comunicação- de massa tenham es_S!e Qireito 
discriminatório em r~lação a outros ~~ndidato$ 
que não podem, por força da lei, ter esSe tipo 
de tratamento essaJ8cilidade e esse a.~so. 

Com estes argumentos,- Sr. Presidente, enca
minho contra._ (Muito _ _b~m! _Palmª.s.) 

O Sr. Cid Sabóia de Céirvalho - Sr. Presi
dente, peço a palavra para encaminhar a Votação. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -
Conc~â_o a palavra ao nobre Senador Cid "Sabóia 
de Caryalho, Relator na Comis.são_de Constituição 
e Justiça, para encaminhar a votação. 

~O SR.-C(() SABÓIA DE CARVALHO 
(PMDB :..._ CE .. Para encaminhar a votaÇãO:) -
Sr. Presidente, Sis, Senadore~: 

Quaftdo~ como Relator da Coinissão de_ Consti- · 
tuição e Justiça, falei a respeito dessa matéria, 
deixei muito claro o caráter de inconstituciona
lidade desse dispositivo. E, encaminhando, pre
tendo aprofundá-lo agora, principalmente em 
atenção ao nobre Senador Dirceu Carneiro -
que-é uma pessoa que merece a .maior conside
ração- e, também, em considerilção aos demais 
que se preocupam com essa matéria, contra oU 
a faVor. 

Sr. Pfesidente; há no bireito Constituéiciiial o 
princíPIO da -isonomia: todos são iguais perante 
a lei. Não podemos distinguir, negativamente, 
apenas Uma categóffa·ae profiSSionais. Vale sa
lientar, posto que seja o radialista ou o homem 
de t~levisão urri favorecido .,-_aceitemOS i~:;p _ape
n~s pat:~ a-r~mentãr ~-itão~PQderíamos, no en
tanto, Sr. Presidente, afastar essas pessoas do tra
balho, sem que afastássemos os derilais Profissio
nais que exercem tanlbém Profissões que pode
rão favorecer, n_os !)eus efeitos, à eS(:ólha -do elei-
tor:-~ ~ ~ -~ 

· VejãfuoS, ·por exemplo, o que acontece na histó
rtã~do eleitorado brasUeíro, na história das eJei
_ç_ões, na história dos eleitos. É muito coniuril que 
os. médicos se elejam com giande facilidade, prin
dpãlmente paia as prefeituras inunicipais. Quan
to menor o município, menos médicos, e o mé
âlCo·é um Déús no seu miu:iidpio. N~o é ~astado 
_do seu consultório, mesmo que seja um consul
tório oficial, nãO é a(cistado âa atiVidade previden
ciária, mesmo que essa atividade não seja de Uma 
previdência privada, seja da Previdência instituída 
pelo próprio Governo. -- - - -
- ·--tevidenfe-q_Ue tOda profissão leva a um contato 
maior com· o povo. Muitas profissões levam a 
l,liJ1 c:ontato_sçPerano, como, por exemplo, o ad
_VOgado do -júri, e nós não -estarnbs. preOcUp-ados 
em afastai oS advogados dos Tribunais do Júri, 
Onde s&o verdadeiris estrelas, brilham e muitas 

-VéZés--os jóí-iS São--até-tranSmitidos pelo rádio e 
pela televisão. É, assim, um ato discriminatório. 

Agora, note bem, Sr. Presidente, notem bem 
Srs: Senadores, a s_e _ad_miti_r ~ssa restrição -aos 
homens de comunicação, logicamente nós~ va
mos nos deparar com um dispositivo de inelegibi
lid:ide, isto é,· o radiali.siã qUe não se-afãStar ele 
é-íneiegívet: Sabe V. __ ~ que a_rnaté_ria de inelegi
bilidade é exclusiva do Direito Constitucional ou 

· de iei complementar qUe integra, por SeuS métO
dos, o próprio Direito Constitucional Por- isto cha
mo a'at_ehção desta Ca_$.a que isso é um(,~ inelegi
bilidade e não-pode ser tratadà numa lei especial 
ordinária. Isso é matéria para ser tratada na Consti-

. tuição ou numa lei complementar à_c_~tltuição. 
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Nunca poderia essa matéria Ser tratada numa lei 
especial que regulamenta fT!atéria cons~ítuci_onal. 

Nós estamos acresceittando nessa lei uma res
trição não _autorizada pela Constituição. Daí a in
constitt.iciónalidade, Não podemos pres_umir em 
matéria constitucional, não há silogismo em ma
téria çonstituciona1, como não há esses silogis
mos, essas_ interpretações amplas nas matérias 
de Direito Público. 

O Senado, ao desacolher a eri1enda do Senador 
Gerson Camata, estaria dando uma prova de que 
quer violentar a_ Constituição vigente e, aihda, qué 
desconhece a técnka constitucional, pois nós sa
bemos que essa matéria é de inelegibil_idade e, 
como tal, é matéria constituciOnal.___ --

Encaminho para que este artigO -seja realmente 
suprimido, porque o Senador GerSOn Caniata, ·nà 
sua sensibilidade, descobriu, nó bojo desse pro
jeto de lei e do próprio substitutivo, esse atentado 
à isonomia, esse atentado à igualdade, esse aten
tado à técnica jurídica e esse des_c_onheciin~nto
ao Direito ConStitucional. T rãta-Se-de ineleQibi
lidade, que não é matéria de lei especial. 

Por isto, encam1nfio favóiãVelmente, Sr. Pres~ 
dente, à emenda do Senador Gerson Camata. 

O Sr. Áureo Mello --Sr. Presidente, peço 
a palavra 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -
Concedo a palavra ao nobre Senador Áureo Mello, 
para encaminhar a votação. 

O SR. ÁUREO MELLO (PMDB -/\!>\. Para 
encaminhar a votação. Sem reVisãO do -orador.) 
~Sr. Presidente, Srs. SenadOreS: ___ · · - · 

A proposição Gerson Càffiatã CáSa~Se preclSã.
mente com a minha, que, logo a seQuir à Emenda 
n940, de autoria de S. Ex~. tomou-O n.-,.-41 e-recebeu 
o apoio do parecer do Sr. Relator na Comissão 
de Constituição e Justiça. 

Sr. Presidente, ao encaminhar esta votação, falo 
na qualidade de antigo profissional de rádio. Des~ 
de a idade de vinte anos exerci a atividade de 
lo~utor em emissora do meu Estado _e, a seguir, 
tive oportunidade de passar para a área de televi
são, onde, no exercício dessa profissão, que, até 
hoje, me é defesa na própria carteira profissional 
que possuo, dava oportunidade ao meu ganha
pão, que era o ganha-pão de outros companhei
ros. 

É realmente uma disci'iininação que Oão tem 
sentido, levando-se em consideração que se trata 
do exercido_ de uma atividade das mais notmaiS. 

Tive _oportunidade_ de verificar, naS eieiçOes an
teriores, que alguns radialistas e telecomunica
dores, apesar de continuarem exercendo sua ativi
dade profissional através da palavra, não tiveram 
os sufrágios eleitorais impresdndíveís à sua elei~ 
ção. Não significa que a simples presença de um 
telecomunicador ou de um radialista assegure a 
vitória eleitoral que ele postula. J:: necessário, sem 
dúvida, que haja uma conceituaÇão ravoráVel, que 
esse cidadão seja um profissioilal Capaz C:ie fninis
trar benefícios e de irradiar justiça, síffipã:tla; Ccirisl
deração e respeito da parte de todos aqueles que 
tenham a oportunidade de os escutar. 

O argumento de que cada profissional teria de 
ser privado da sua atividade é um argumento dos 
mais válidos e dos mais pertinentes, porquanto 
na atividade de cada um é que _a povo vai desco
brir quais as condições espirituais e intelectuais 
que o candidato possui para vir a ser um seu 

Representante, e amalihã,-nõ-seu desempenho 
no Poder L_egislativo ou no próprio Poder Exécu· 
tivo;·verlha a corresponder às suas aspirações. 

Sr. Presidente, concluo, portanto, já que, inclu
sive, a hilriha Emenda sOb o n" 41, também teve 
a aprovação da LideranÇa da Maioria, dizendo que 
é satisfatório engajar-me nessa proposição:do_Se
nador Gerson Canlata, qUe há de rrierecer desta 
Casa, Se_m: dúVidã. algum"!,_ a aprovação ql,le o 
bom senso, a lógica e o que realmente é de justiça 
assim o.de_term_in~·-

0 Sr. JamiJ Haddad- Sr. Presidente, peço 
a pa!avra Para-encaminh~lf ·a_ Vcita_ção. 

a· Sr. Marcondes Gadelha -Sr. Presidente, 
~~~ ~- éãlãVra pa~a enCaiDirihar a votação. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -
O _Sena:Qor_ Jªmil J-laddad já_ havia solícitado_a 
palavra. Em segUida darei a palavra a V. EX', nobre 
~nador_Marcondes Gadelha. 

O SR. JAMIL HADDAD (PSB '- R.J. Piira 
encaminhar_ a votação; Sem revisão do orador.) 

- __;,_--2._Sr. P~idente, Srs. Senadores: 
Não ia fazer uso da e_alavra, mas o nobre Sena

dor Gd Sabóia de carvalho apresentou sua argu
mentação sofismando que o médico presta assis
tência médicé! até o dia da elefção. 

-sr-:- Présidenté, sou médico aposentado, fui mé
di_co _do antigo IAPTEC e; posl:er!Ornien.te,-do 
INAMPS de Bonsucesso. Todas as vezes erri qUe 
me carididatei era obrigàdo a me afastar do meu 
cargo. Prestava aSSistência m-édiciparticulanTlen-. 
fe no"ineU consultório. -

-Não quero aqui dizer que possa até votar a 
emenda, m.:3s digo que as estaç§es de rádio e 
televisão sãO Concessões do EStado. 
_ Adrni~mos, inclusi~e._ q!Je a pessoa seja empre
gado ou funcionário de uma estata,l.de televisão. 
Por que o ftiftCionário de uma estatal - no caso, 
no_ _ttiAMPS:- o médico é obrig_ado ·a se afaStar 
-=-~o speaker, o apresentador de_um prog-rama 
de uma estatal de_ televisão pode continuar apre
sentando _o _seu programa até o último dia? 

Apenas coloco_ esta questão, porque o nobre __ 
Sénadci{CiáSa1i"óia de Carvalho, com muita habi
lidade, softsmou, querendo apresentar: como se 
fósse uma s_egregã.çã6, porque a- úrlica categoria 
segregada seria a dos radialistas e daqueles que 
tral>alham_em televisão. 

Ü~eleitorado se -deixa levar muito pela imagem, 
pela- propãg~nda sublími_riar. Sabemos que hoje 
eXi.Steffi piõgraffias dé teleVisão que C01}1~çanY 
às 1 O_ horas e vão até _ãs 19 horas, ou mesmo 
às 21 ou 22 horas; -com distribuição de prêmios 
e -uma ~Séffe-de o(ertas, que fazem uma propa
gandi:úUbliminai. verificamos que, na prática, es
se restlitado é conseguido, porque temos inúme
ros Comf;faitfieirOs Com quem convivemos na As
sembléia Nacional Constituinte que se elegeram 
como profiSSionais de rádiO e televisão. 
ESta~ a colocação que eu queria fazer, diante 

'do sofiSma do nobre Senador Cid Sabóia de Car
valho, _que declarou que o advoga~o pode advÇJ
gar até o final,.qtie ó médico, na cidade do interior, 
s_e elege com facilidade. Ele _ _se elege com facili
dade, se_ vier a se eleger, às custas (jos s~tviços 
qtie pi"eSta"ã"Po.PUiaçâo Pclrtici.ilarmente. Ele não 
tem um vefc_ulo de comunicaÇão ·que atinja a 
grande massa. EJe tem a sua consulta particular, 
ele atende àquela pessoa; atende àquela familia, 

individualmente, num tipo de voto individualizado. 
Vemos na prática, num programa de rádio ou 
televisão, milhares de casas são, na realidade, in
vadidas peJa fala desses apresentadores. 

Não se deve segregar - deixo claro -, mas 
certas n()ri'nas devem ser estipuladas. Não s_e per
mitir uril. ~xagero por parte de certos apresen
tadores. Mas como pode ser colocado que haverá 
uma segregação - até votaria fà\ióraVelmente 
a proposta do Coinpanheii'O s-enador Gerson Ca
mata ..:_, riia$ rião- -vou -votar favorável, vou-me 
abster. Deixo be~claro que os argumentos apre· 
sentados pelo nosso· querido Companheiro, Sena
dor Cid Sabá ia de Carvalho não convencem àque
les _que desejam; na realidade, aprofuiidar-se no 
debate desta questão. (Muito bem!) 

O :Sr- João MeneZes_:..::......sr. Presidente, peÇo 
a palavra. 

O SR. PRESIPENTE (Humberto. Lucena) -
Já havia solicitado a palavra o nobre Líder do 
PFL, Senador Mar_condes GadeUi.a. Ein seguida, 
dare_i a palavra a V. Ex" 

OSR. MARCONDES GADELHA- Sr. Pre
~idenfe; ... 

- O Sr. Nelson CarneirO- Se o nobre Uder 
concordar, -farei uma questão de- ordem, apenas. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -
Tem V. fr.-a paléivra para Ui-na"c.luestão_de ordem. 

O SR. NELSON CARI'IEIRO (PMDB -,-R.), 
Para-questao de ordem. ·sem revisão do orador.) 
-Sr. Presidente, estamos votando uma matéria 
e~ ~rg_~nsia. . ~""t.. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -
Não há urgência, nobre Senador. Não houve ain
da a votação da urgência, porque a matéria já 
estava incluída na Ordein do Dia, quando o reque
rlment<? de urgência veio à Mesa. 

O SR. NELSON CARNEIRO - V. EX' leu, 
no princípio, um pedido de urgência. 

O SR. PRESIDENTE (t!umberl() Lucena) -
Exato. Mas o requerimento airida nao foi votado. 

O SR. NELSON CARI'IEIRO - Mufto obri-
gado a V. EX' ""'"-""'" " · ·· " " 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -
Tem a palavra o- nobre Senador Mari:ondes Ga
delba. 

O SR. NasON CARI'IEIRO - Sr. Piesi· 
dente, daqui a pouco não teremos número. Ouvi

- remos, com muito prazer. o nobre Senador Mar
condes Gadelha, Uder do_PFL, mas faria um apelo 
aos Colegas,- pois faltam apenas duas ou três 
emendas a serem votadas se formos saindo, da
qui a pouco não teremos número para completar 
matéria não importante. É o apelo <It:le faço. 

o· S~ PRESIDENTE (Humberto Lucena) -
Aliás, a Presidênciã ãpiov_eita o ensejo para escla
recer ào Plenário qu-e,-aj:lós a votação deste turno, 
haverá ldffi turno suplementar, quando poderão 
·ser apresentadas novas emendas, de _vez que foi 
apieciada e- ãj:>rOvado pelo Plenário_ um substi-
tutivo. - -

Cbm a -palãvra-o liób"t'e senador Mãrcondes Ga
delha. 



1682 Quinta-feira 9 

O SR. MARCONDES GADELHA (PFL -
PB. Sem revisão do orador. Para encamlnhar a 
votação)- Sr. Presidente, sr$.· Senadores: 

Gostaria de ten~r resgatar 9 voto do Sen.ªdo.r 
Jamil Haddad, que fez urn_ arrazoado brilhante 
em favor da manutençãp . ..do_t~o e ... ern SegUida, 
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cionários, outros prestadores de 5:erviços públicos 
da des_íncompatilização,que a lei lhes. exige. 
- Assim -s_endO, Sr._ Presidente, o .vaio da Ude
rflllsâ.- embOra ÍlJ?trit€mdo a-_questão em ab~rto, 
ê pela manutenção do texto. 

proclamou a sua abstenção na horã de vOtar, taJw 0 Sr. Ronan Tito __ Sr. Presidente peço a 
vez premido por um senso ético m\lito aguçado, palavra para uma questão de ordem. 
de _que é portador, e que foi, naturalmente, susci-
tado aqui pelas palavras do Senado( Çi<i Sabóia O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)-
de CaNalha, quando falou em _segregação ou "em C'órlê:edo i3, palavra ao nobre Senador Ronan Tito, 
discriminação contra uma classe, 0 que absoluta- piira uina questão de ordem. 
mente não é verdade, como tentei provar. -0 SR. RONA.N -TITO- (PMbB -' MG: Para 

Sr. Presidente, o art 33 não trata de acrescentar uma questão de ordem. Sem reVisão 'do or~dor .) 
uma nova inelegibilidade que se aplica também -...:='-Sr. PreSidEinte, SrS. Sehãdores: ---
a outros prestadores de serviço públicos. Este __ _Apelo aos Companheiros e ao- Plenário para 
é um dado extremamente in).portante. Quero seM qliê -não obstruam, nem: de maneira consciente, 
guir, aqu~ a trilha aberta pelo Senador Jamil Had- oli''"tiiconscientemente, estã. votação. 
dad. Sr. Presidente, emisoras de rádio e televisão Õ Sena4o estâ :;endo ãcuSado, -Sr. ·Presidf:nte, 
são serviços públicos, são concessões do Estado de não qu~rer eleiçõe;s rnuniçtpais. ~- · 
paar utilização na busca de um bem social, que No meu entendinlento, essa legislação nàq viaM 
é a comunicação e a info_rmação, da mesma for- biliza ou inviabiliza eleições municipais. As elei-
ma que outr_os serviços públicos. - · ÇõeiTounlcipaisjá estão previstaS na ConStituição 

Exige-se, então, desincompatibilização para o pretérlta,-·na OUtrá Constituição. S6.)1a_veri~ ~l]l 
diretor de uma empresa estatal; exige-s~ desin- sistema para inviabilizar eleições municipalS este 
compatibiliZação para outros funcionários públi- anO: cOlocar-se nas Disposições Transitôrias que 
cos que exercem cargos de direção, cargos que seria proíbido realizar eleições municipais. 
têm influência junto à soCiedade e que possam Pára evitãr que-se acuse o Senado de -não_ que-
alterar a pureza do voto ou do processo eleitoral re"r eleições m.unicipais, apelo a todos os_ CoJPpa-
pelo exercido daquele múnus, pelo exercício do nOeíi-ós que, de maneir~ às v~zes inconsciente, 
cargo, pelo exercício do mançlato de que foi inves- estão obstruindo; para votarmos logo este projeto. 
tido de_uma forma_ ou _de outra. É O:apelo, sr. Presidente. . -

O mesmo, Sr. Presidente, Srs. Senadores, se O SR._ PRESIDENTE (Humberto Lucena)-
aplica aos comunicadOre_~ _que utilizam ine1Õs de Não hoUve questão de ordem a ser decidida pela 
comunicaç,ões, que são conc.essQe.s ~_Q__Es1a9,<;>; Mesa. · 
a eles tanli5êm se aplica a necessiadde da desin- _ CoriCêdo a palavra ao nobre Senador João Me--
compatibilização, pela razão muito simplçes, e es- nezes. · - -- --

·ta é a perguntafundamental, o SenaDOR Jarnil o SR. JOÃO MENEZES (PFL _ PA. Para 
Haddad, que se fazer: se esses meios de com uni- encamiilharoa votação.) --sr.=~n~sidente,_ $rs. Se-
cação têm recebido a influência sopre o resUltado - - -- -

do processo eleitoral. . n~~;~ fosSe a suposta ·questão de ordemlevan-
Sr. Presidente, não vou nem discutir aqui têcni- gda pelo Senador Ronan Tito; até jâ tinha termi-

cas de comunicação, vou-m~ referir à prôpri lei, nado a minha intervenção. · · 
que, em outros artigos, se refere e regulamenta . É:.Yerd.ade __ que,_com adificuldad~ dos comícios, 
o uso da propaganda eleitoral, o usadO ·rádio e a divulgaçã9, através do {ádio ~-da_ te!~visão, se 
da televisão. Por suposto, entendeu o legislador tornou fundamental nas campanhas eleitorais. 
que esse instrumento é estremamente eficaz, é J~çç:. a Deus estar sendo _protegidO por essa 
extremamente inlftte_nt~ na formação de ê..orações proPaganda, Pefa trat1Sffiissão a e fádio e televisão. 
e mentes na hora de tomar a decisão, na hora EstamOs discutindo um artigo, dizendo que o fe-
de votar. Tão influente ou mais influente do qtie _re~e._vanta9em 'ou desvaiítagerh aos Tad_ia]istas, 
qualquer outro cargo público que' Seja exerdc,to .quando isto _nã_o acontece. Ta1vez ningt,!ém __ tenha 
por qua1quer funcionário. Até mais ainda, Sr. Pre- _ :P!estado atenção~ rn_a,s 0 a_rt. 3~ diz o segul!lte~ 
sidente, porque nem se _exige muito, em termos 
de qualificaçãO, mas tão-somenteo alcance_ do -' -"Art. 33. O profissional de rádio e televj
meio de comunicação usado. Sabemos que 0 -: o_::-- são fica íinPedido de apresentar programa 
meio éa mensagem. Multas vezes a mensagem -ou dele participar, quando candidato~ cargo 
não é boa_ mas 0 meio faz a imagem do canditado, eletivo nas ~feições de que trata esta lei, du-
o melo faz a imagem do comunlcador, 0 melo rante o período destinado à propaganda elei-
impõe um dirigismo ou uma seletividade na hora torai gratuita, .sob pena de anulação do regis-
da escolha. -- tro de sua_ candidatura pela Justiça Eleitoral." 

Trata-se;evidenteroente, Sr. Presidente, de uma O que diz este diSPOSitivo? Qué 6 cidadão não 
discriminação. Não há dúvida, é urp.a segregaçao, podé justamente comparecer ao programa quan~ 
mas é uma discriminação que se aplica a outros do é gratuito; quando o seu Paf1i_do lhe ~á condi-
cidadãos deste País _e não apenas_ aos comiini- ç_õ_es_ de ir lá. Entãp, está tu dá--errado. Ele Pode 
cad9res, é uma discriminação qUe ~. aplica a ir dUrarite Vinte e tr~ -horas ao rá-diO e à televisão, 
-outros funcionários públicos, é urna discrimina- só não pode durante o lrorário gratuito dos Parti-
ção que se aplica a outros prestadores de serviç9s. dos políticos ou de lRE. 
Portanto, não estaríamos, em nenhum instante, ~· Si. PreSídE!:r'lte, üSei da palavra para moStrar Cc-
cuidando de alterar o princípio da isonàmia, a . m~-díscutemas·coisaseos_fatossemserepa-
menos que também desobrigássemos outr~fun- rar no ~!_~e se vai votar. - -
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_o Assim, _Sr. Presidente, entendo que ficou, pelo 
menos, o esclarecimento aos SrS. Seóadores tão 
d.e:cantado_ assunto. (J'1yito bem!) ~ · ·~- ' 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -
Em Võtãçãó a Emenda. 

Como vo~ o Uder do PMDB? 
--~-~ 

O SR. FERNANDO HENRIQUE CARDO
SO (PMDB - SP) - Sr. Presidente, ~-matéria 
é considerada aberta para a Bancada áo PMDB. 
Voto -"não". · 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -
Como vota o Uder do PDS? --

0 SR. ROBERTO CAMPOS (PDS ~ MT) 
- Sr. Presidente, o PDS vota "n-ª.ç_::~ --·-- __ 

O. SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -
Como vota o Uder do PFL? 

O SR- MARCONDES GADEUiA (PFL -
PB) -O PFL vota "não". 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -
.Cbmo vbta o LJder do PDT? 

O SR. MAURíCIO CORRÊA (PDT - DF) 
-Requeiro votação nominal, Sr. Presidl:!nte. 

O SR. PREsiDENTE (Humberto Lucena)-
V. Ex• tem razão, a votação sérá feita "de Torma 
nominal. Neste sentido, peÇo aOs Srs._SEmàdores 
_ocupem os seus lugares. 

O Sr. Gerson Camata-Sr. Presidente, peço 
a palavra pela ordem. 

· O SR- PRESIDENTE (Humberto ü.l<Ona) -
Concedo a palavra ao nobre Senador Gerson Ca
mata, pela ordeni. 

O SR. GERSON CAMATA (PMDB - ES. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) -_Sr. _presi
dente, creio que ocorreu a votaçc1o, foi aprovada 
a Emenda e ningué!Jlpeciíu verUicaçá~. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -
NãO: Veja bem, nobre Senador Gerson Camata, 
os votos dos Uderes que se pronunciaram foram 
contrários. Em face disto, houve um requerimento 
do Seilador Maurício Corrêa, no· s'eriii(;lo de Que 
a votação fósse nori"tinal, para que o PlEmáriri pu-
desse pronuni::iãr soberanamente. _ 

· Os- Srs; Líderes estão de acordo coni. a votação 
nominal. 
-··Tõdos estão de acordo? (Pausa.) 

Então, passa~se à votaÇão ·nolninaJ: 
Peço aos Srs. Senador~:s ocupem seus lugares. 

~-~--os que-apóiam a e·menda te tão que votar ''Sim .. ; 
os- que são contrários à Emenda votarão "não", 
evidentemente. A emenda é supressiva. 

Procede.-se à votação, 

VOTAM "SIM" OSSRS. SENADORES: 
Affonso Carrlargo 
Afonso Sancho 
Alfredo Campos 
Cid- Carvalho 
Gerson Camata 
João Calmon 
João Lobo 
Jorge Bomhaúsen 
José AgrfpiriO 
José lgnácio 

- Jutrmx Magall}ães 
Lavoisier Maia 
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Leopoldo Peres 
Luiz. Viana 
Mansueto de Lavor 
Marco Mac:iel 
Mario Maia 
Mauro Benevides 
Meira Filho 
Nabor Júnior 
Ney Maranhão 
Pompeu de Sousa -
Wúson Martins 

\VTAM ''!YÃO"OS-SRS. SENADORES: 
Chãgas Rodrigues 
Dirceu Carneiro·· 
Fernando Henrique Cardoso 
Guilhenne Palmeira 
Jram Saraiva 
Itamar Franco 
JamU Haddad 
João Menezes 
José Fogaça 
Mareio Lacerda 
Marcondes Gadelha 
Mário Covas 
Maurício Corrêa 
Mendes Canale 
Nelson Carneiro 
Nelson Wedekin 
Paulo Bisol 
Raimundo Ura 
Roberto Campos 
Ronan Tito 
TeOtónio VileJa Filho 

ABSTÉM-SE DE VOTAR OS SRS. SEI'IADP
RES: 

Carlos Chiarelli 
Frands.co Rolle_mberg 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -
Se todos_ os Srs. Sériàdores já votaram, vai-se 
procedei à apuração. (Pãusa.) _., :- ... -· _ -'· 

Votaram SIM 23 Srs. senadores; e NAO, 21. 
Houve 2 abstenções. 
Total de votos: 46. 
A emenda foi aprovada. - . 
Aprovada esta emenda, ftca prejudicada a de 

119 41, que tratava da mesma matéria, de autoria 
do nobre Senc;~dor Aureo Mello. 

O Sr. Aureo Melo- Sr. Presidente, peç:o a 
palavra pela ordem. 

. O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -
Concedo a palavra ao nobre Senador Aureo MeU o. 

O SR. ÁWlEO MEI..I..O (PMDB - Nll. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) ----:-Sr Presidente, 
realmente gostaria de solic:ltar a V. Ex•, espeCífica
mente ao nobre Senador Cid Sabóia de ~rvalho, 
que no momento em-que ela.bOrou seu parecei
na Comissão de CoostitJJiçª-o e Justiça deu por 
aprovadas as duas emt;ndas, uma ~xplicaç_ão. Por 
que motivo houve esse duplo esdarecimento? 

A rigor, quer .. me pare<:er que as emendas são 
semelhantes, ou melhor, são iguais até, mas po
deria haver, por parte do Senador Cid Sabóia de 
Carvalho, alguma observaçã.o que passou desper· 
cebida ao_ auto~:_ da E:rnenda n9 4 J. 

O Sr. Cid Sabóla de Carvalho- Sr. Presi
dente, peço a palavra pela ordem. 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (SeçãoU) 

O SR. PRESIDEN1E (Humberto Lucena) -
Concedo a palavra ao nobre .Senador Cid Sabóia 
de Carvalho, pela ordem. 

O .SR. -CID SABÓIA DE CARVALHO 
(PMDB - CE. Pela -orderl).) Sr. Pre~idente e Srs. 
Sena_(l.gres: ___ + --~-- __ , _____ _ 

Apenas para esclarecer ao nobfe Sen:i.tdcir AU· 
reo M~l_kl_que a sua Emenda_h-..-41 fiCou prejudi

- cada com a aprovação da Emend_a, !'f 40. -
Muito Obrigado Sr. Presidente. 

O Sr. Aureo Mello --Sr. Presidente, já que 
o .esc;larecim~n~o foi dado, conduo por acatar -ª dectsão,~$em maiotes; oQ_s~_rVaÇO.~. 

O SR. PRESIDENTE (fiumbertii Lucena) ·
A -emenda de V. E>r é semelhante àqUela que 
foi aprovada, do nobre Senador Gerson Camata. 
Por issd;oestá prejudicada. 
' Em votação a Emenda n9 46, que assim dispõe: 

"lndua-s_e, _qnd~: c;Ouber: 
Ali -o~.Tn_buhal SUp-erior Eleitoral_poâerá 

<::omplementar o disposto nesta lei, através 
de Instrução Normativa, sobretudo para 

. cumprimento do que__for estabeledd_o na. no_

. VãLOrislll:U(Ção r ederc,..I a ser promulgada 
J?~Iâ ~sef:J:!Diéía Nãcion<Jl Cõristituínte,·:. ~; . 

Errl votação 'a Emenda. 
Concedo a palavra ao -nobre Senador LeoPoldo 

Peres, para encaminhar. (Pausa.) 
S. Ex~ desistiu da inscriçãO. 
Em-votação a -emenda: 
Os Srs. Senadores que aprovam a emenda 

queii'ám-permanecer sentados. (Pausa.) 
-Aprovada. - -

·a sli PRESIDENTE (Humberto Lucena) -
Passa-se à votação da Emenda no 46-A: 

"Onde convier: Art. As juntas receptoras 
----serão também juntas apuradorc:}s." 

---o deStaque é- de autoria do nobre Senador Nel-
son Carneiro. . - - - · 
-Em V6táç:áo â Emenda~ ' 

Os Sr-s. Senador_es que a aprovam queiram per
mahecê'r" SentadoS. (Pausa.) 

Aprovada. 

-·O SR. pRESIDENTE (Humberto Lucena) ~ 
Antes de entrar no tl!mo S!Jplementar, a Presi· 
dência solic~ aos $rs. Senâdores permaneçam 
em plenário, porque, após a votação da matériél 
pertinente às eleiçõ~s municipais deste ano, há 
empaula indicações de 4eze$seiS: Embaixadores, 
que deverão ~r apreciadas pelo Se_n;;3,do Federal. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -
Sobre a mesa, parecer do Relator, ofereçendo 
a redação do ve_nddo para o tumo suplementar, 
que- se~ lid_o pelo Sr. 1 ~-Secretáfio. 

:É !ida a seguinte 

-. Redação do vencido para o turno su~ 
~ -pi ementar do Substitutivo do Senado ao 

Projeto de Lei da Câmara n• 26, de 1988 
_(n9 20118? ,_"~-~asa de origem). 

O Relator apresenta a red~ão do vencido para 
o tumo suplementar do Susbstitutivo do Senado 
ao Projeto de; Lei da Câmara r}9 26, de 1988 (n~ 
201/87, na CaSa âe óiige:rn), que estabe1ece ·nÓr· 
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mas pa~ ã- r~àlizáção ~da~ -~e'içÓ;;; ~~~dpaiS 
de 15 de novembro-de 1988 e dá outras provi
dências. 

Sala das Ses-sões, 8 de junho de 1988:- José 
Fogaça. Relator. 

RedãÇaO do Vencido para o tuino su- -
pi ementar do Sub,§titutivO do Senado ao 
Projeto de Lei da Câmara n~ 26, de 1988 
(n"'201/87 •llél C::asa de origem) que esta· 
beleêe narinas Pata a reaU:zação das elel~ 
ções municipais de 15 de novembro de 
_19~~-e dá outra_s providências. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 19_ As-eleições para Prefeitos, Vice-Prefei

tOs e_ VE!readores serão realizadas, simultanea
mente, em iodo o Pats, no dia 15 de novembro 
de 1988. · 

Art: "29 -Na mesma data preVista no ârtigo an
terior, serão r~-a]izadas_eleiç_ões para Prefeitos, Vi· 
ce-Pi-eü~itOs e Vere@.d.9J~. _nôs rrl_4niçÍpíqs que te· 
nham sido criãdOs dentro dOs prazOs previstos 
pelas reSpectivas Je9isla_ções estaduais, excluídos. 
aqueles cuja criação seja posterior a 1!? de julho 
de 1988 . 

Art. 39 Serão considerados eleitOs o Prefeito 
e o Vice·Prefeito c9m ele r~stradO QUtiôli"tlVerem 
a maioria dos votos. . , -·--~-- ~~- _ ~· 

Parágrafo úniCo~-- Nos municípi~ Coi'r! -maiS -
de 200.000 (duZentos -mil) eleitores, se nenhum 
dos candidatos alcançar a maioria absoluta dos 
votos, não ·computados, os em brarico e -o_S-hUlos, 
renovar-se-á a eleição no dia 15 de dez<::mbro 
de 1988, concorrendo os _dois mais votados no 
primeiro turno, considerando-se eleito o que al
cançar a maioria dos vOtos. 

Art. 49 A posse do Prefeito, Vice-Prefeito e Ve
readores, eleitos nos tennos d~s_ta lei, dar-se~á 
no dia 1 ~ de janeiro __ çle 1989. _ 

Art 59 Nas eleições referida:;; nos artigos an~ 
teriores, será aplicada a legislação eleitoral vigen
te, ressalvadas as rE!gras espeCiais estabelec_id~_ Ilestáíej. ·· __ .-.-

Art. 6? Poderão r~gistrar candidatos e parti
cipar das- _eleições_ p'feVistas ne.sta_lei os atuais 
Partidos pol(tico_s, com registro definitiva ouprovi
sórío~ e os que venhªm a ser organizados em 
tempo hábil. 

ParágraJO úniCo. Os Partidos políticos com re
gistro provisório que venham a completar, em 
1988,_ o -preZo preVitó_ no art 12 da Lei_ n~ 5_.682, 
de 21 de Julho de 1971, tê-lo-ão automaticame,nte 
prorrogado por 12 (doze) meses. -
_ ____Art. 7"' Além dos Partidos políticos referidos 

nO artigO anteiio_r, Poderão, também, participar 
das eleiç~ de 15_ P,.e_nOye_fn.Qr:Q d~ 1_988_ os que 
tiver_em, entre os seus Í\.lndadores, membrqs inte
grailtes dO Congresso- Nãdom)1, rePresentantes 
de, pelo meno~ 5-(cioç:-º) ~dos da Federação. 

§ 19 O re_g_istto __ t;le,stes. E'a.rtid_os, em éaráter 
provisório, .será defetl4o pelo Tribunal ~uperior 
Eleitoral-TSE. mediante a apresentação d.e.c:9-
pia do manifesto, do programa, do eStatu:to_ e da 
ata de fYDQ~_ção, _11_a qual co_oste a (omi.a_s:ão de, 
pelo menos, 9 (nove) Comissões DiretoraS Regio
nais Provisórias, com prova de publicação desses. 
atas, que- seiã gfatuita, no Diário Oficial da 
União. 

§ 29 Os Partidos políticos registrados na for
ma deste artigo ficam dispensados das exigências 
mínirriás- cj"uanto â formação de diretórios mqni-
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cipais, e suãs convenções Para esColha de Candi
datos e deliberação sobre coligações poderão ser 
organizadas e dirigidas por ~omissões Diretoras 
Municipais Provisórias, nos termos desta lei. 

Art. a~ Dois ou mais Partidos políticos pode
rão coligar-se para registro de candida~ comuns 
à eleição majoritária, à eleição proporcional, ou 
a ambas. 

§ 19 É vedado ao Partido pOiftli:o celebrar co-
ligações _diferentes para a eleição majoritária e 
para a eleição propõrC[onal. 

§ 29 . A coligação terá .denominação própria, 
que poderá ser a junção de todas as siglas que 
a integram, .sendo a ela assegurados os direitos 
conferidos aos PartidO$ políticos no que se refere 
ao processo eleitoral. 

§ 39 Cada Partido deverá usar sua próPria le-
genda, sob a denominação da coligaçS:o. 

Art 9'> As coligações dependerão de propos
ta da Comissão Executiva Municipal, da Comissão 
Diretora Municipal Provisória ou de 30% (trinta 
por cento) dos convencionais, e de aprovação 
pela maioria absoluta dos membros da Conven~ 
ção Municipal. 

Art.. 1 O. Na formação de coligações, serão 
obsenradas as seguintes normas: 
I-na _chapa da coligação poderão ser inscritos 

candidatos filiados a quaisquer Partidos Politicas 
dela integrantes; 

H-o pedido de registro dos -candidatos será 
subscrito pelos Presidentes ou representantes le~ 
gafs dos Partidos coligados; ou pela maioria dos 
membros das respectivas Comissões ExecutiVas 
Municipais ou Comissões Direto_ras Municipais 
Provisórias; · 

UI- a coligação será representada perante a 
Justiça EIEiitoral por delegados indicados pelos 
Partidos que a compõem. 

Arl 11. As Convenções Municipais Partfdá~ 
rias destinadas a deliberar sobre coligações e es~ 
colha de candidatos serão realizadas a partir de 
15 de julho de 1988, e o requerimento de registro 
dos candidatos escolhidos deverá ser apresen
tado ao Cartório Eleitoral até ãs 18 (dezoito) horas 
do dia 17 de agosto de 1988. -

Parágrafo único. Coristltuirão a ConveriÇãO 
Municipal: 

a) nos municípios com até 1 (uril) milhão de 
habitantes, segundo o censo de 1980, onde haja 
Diretório: -
I- os membros do Diretório Municipal; 
11- os Vereadores, Deputados e Senadores 

com domicílio eleitoral no mur»cípio; 
DI-os delegados à ConVenção_ ReQionaJ; 
b) nos municíPios coni mais ·de 1 (um) milhão 

- de habitantes; onde haja DiretóriO: - --- - --
{....:..os Vereadores,. Deputados e Sénadores 

com domicíiio eleitoral no município; 
ll-os de! é gados à Convenção Regional dos 

Oiretórios de unidades administrativas ou zonas 
eleitorais; · 

DI-Os membros dos Diretórios zonais. 
Art 12. Nos municípioS em -que naO-Fiõuver 

Difetório partidário organizadO, inclUsive nos que 
forem criados até 15 de julho de 1988, a Conven
ção de que trata o artigo anterior será organizada 
e.dirlg_id<l pela Comissão Diretora Municipal Provi-
sória. · 

§ I~ A Corivençãó a que se refere este artigo 
terá a seguinte composição: 
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1-os membros da Comissão Diretora Muni~ 
cipal Provisória; 

II."""':""os. Vereadores, Deputados e Senadores 
com _domicílio eleitoral no município. 

§ 2~' As Converições dos Partidos habilitados 
na fomia do artigo 79 desta Lei terão a compo-
si_çâq prevista no parágrafo anterior. 

___ §__ 3!.. _ti_os municípios de mais de 1 (um) mi
lhão de habitantes, os Diretórlos de unidades ad~ 
ministrativas ou zonas eleitorais equiparadas a 
m~icípio, que não tenham organização partidá
ria, serão representados nas COnvenÇões a que 
se refere esta Lei pelo_ Presidente da Comissão 
Diretora Municipal Provisória. 

Art. 13. Para as eleições previstas nesta Lei, 
o prazo de filiação partidária dos candidatos en~ 
·cerrar~se~á no dia 10 de juJho de 1988. 

Parágrafo único. Salvo os O'JSOS. de coligação, 
o c~ndidato não. poderá concorrer em mais de 
uma convenção partidária. 

Art. 14. Cada Partido Político poderá registrar 
candidatos para a Câmara Municipal até o triplo 
de lugares a preencher. 

§ 19 A coli9ãção poderá registrar os números 
seguintes de candidatos:. se coligaçãodedoisPar
tldos, o quantum definido no caput deste artigo 
maiS 40% (quafeirta por cento); se coligação de 
três Partidos, o mesmo quanbJm mais 60% (ses
senta por cento}; se- coligação de 4 Partidos, o 
mesffiC/quantum mais 80% (oitenta por cento); 
se coligação de mais de quatro Partidos, o mesmo 
quantum mais 100% (cem por cento). 

§ 2~ A Convenção do Partido Político poderá 
fixar, dentro dos limites previstos neste artigo, 
quantos candidatos deseja registrar, antes da vo-
tação de sua relação de candidatos. 

§ 39 No caso de coligações partidárias não 
será observado para cada Partido Político o limite 
estabeleddo no caput deste artigo. 

Art 15. A Justiça Eleitoral, até ~o dia 10 de 
julho de 1988. declarará o número de vereadores 
para cada município, observadas as normas cons-
titucionais. · 

Parágrafo único. Na declaração a que se refe
re este artigo, serão considerados os dados popu~ 
I?J.ciopa_is _afual_@dos _em 15 de junho de 1988 
pela Fundação Instituto Brasileiro de Ge9_Qfa:fia 
e Estatistica -IBGE. 

Art. 16. A inscrição de candidatos às eleições 
majoritárias e de chapa às eleições proporcionais, 
pata- decisão da convenção, poderá- ser feita por 
Comissão Executiva ou Comissão Diretora Munik 
cipal Provisória, ou cada _grupo de 10% (dez por 
cento) dos Convencionais. 

§ 1 ~ Os atuais- Vereadores serão considera~ 
dos candidatos natos d_os Partidos Políticos a que 
pertencerem na datç~ das respectivas Convenções. 

§_ 29 A_ inscrl_ção a que se refere o caput_ deste 
artigo será feitã na-Secretalia da Comissão Execu
tiva ou Comissão Diretora Mur»cipal Provisória, 
até 48 (quarenta e oito) horas do inído da con~ 
venção. 

§ 3~ Serão votadãs em escrutínios diferentes 
as -chapas de candidatos às eleições majoritárias 
e-proporcionais. 

§ 49 Nenhum conyentional poderá subscre
ver mais de uma chapa e nenhum candidato po
derá concorrer ao mesmo cargo em chapas dife
rentes, ficando anuladas as assinaturas emdobro. 

§ 59. Todas as chapas_que obtiverem, no mi~ 
nimo, 20% (vinte por cento) dos votos dos con-

vencionais J)articip_arão, proJ)orclonalmente, obe
decida a ordem de votação, da lista de_candidatos 
do partido às eleições para a Câmara Municipal. 

Art. _17_.__ Os Presidentes dos DiretórlOs Muni
cipais ou das Comissões Diretoras Municipais 
Provisórias solicitarão à Justiça Eleitoral_o registro 
dos candidatos indicados na Convenção. 

§ 19 No caso de coligação, o-pedido de regis~ 
tro dar~se~á na_ conformidade do disposto no inci~ 
so II do artigo 1 O desta Lei. r 

§ 2~ Nahipqtese_deosPartldosoucoligações 
não requererem os registras dos seus candidatos, 
estes poderão fazê-lo perante a Justiça Eleitoral 
nas 48 (quarenta e oito) horas seguintes ao encer~ 
ramento do prazo previsto no artigo 11 desta_Lei. 

§ 39 Em cas_o de morte, renúncia ou indeferi
mento de registro de candidato, o Partido ou coli~ 
gação deverá providenciar sua sll,b_s_tituição no 
prazo de até 1 O (dez) dias, por decisão da maioria 
absoluta da Comissão Executiva Municipal ou Co
missão Diretora Municipal Provisória do- Parlido 
a que pertence o substituído. . _ , ,-

§ 49 Havendo vagas a preencher nas chapas 
para as eleições proporcionais, as indicaçõeS se
rão feitas pela Comissão Executiva Municipal ou 
Comissão Diretora·Municipal Provisória, no prazo 
estabelecido no artigo 11 desta Lei. 

Art 18. AJustiça Eleitoral regulará a identifi~ 
cação dos Partidos e seus candidatos. 

§ 19 Aos Partidos fica assegurado o direito 
de manter os números atribuídos à sua legenda 
ria eleição anterior e, ao candidato, n~S:S_a hipó
tese, o direito de manter o número que_ lhe (oi 
atribuído na mesma eleição. 

§ -29 No caso de coligação na eleição majo_rí~ 
tária, a mesma optará, para representar seus can~ 
didatos, entre os números_designativos dos Parti~ 
dos que a integram; na coligação para eleições 
proporcionais, os candidatos serão inscritos com 
o número de série do respectivo Partido. 

Art. 19. As cédulas oficiais para as eleições_ 
regulamentadas por esta Lei serão cOnfecciona~ 
das segundo o modelo aprovado pela Justiça Elei~ 
torai, que as imprimirá, com exclusividade, para 
distribuição: ~mesas receptoras. A impresSão se-
rá feita em papel branco e ___ opaco, com tipos uni-
formes de letras, podendo as cédulas ter campos 
de diferentes cores, conforme os cargos a eleger, 
números, fotOs ou Simbolos que permitam_ ao 
eleitor, sem a posSibilidade de leitura de nomes, 
identificar a assinalar os candidatos de sua prefe
rência. 

§ 19 Os candidatos para as eleições majori~ 
tárias, identificados por ilbmes, fatos, _sfmbolos 
ou números, deverão_ figurar na ordem determi-
nada por sorteio. -

§ 29 Para as eleiÇões realizadas pelo sistema 
proporcional a cédula terá a identificação da le~ 
genda dos Partidos ou coligações que concorrem, 
através de símbolo, número ou cor, e terá esp<rço 
para qJJe o eleitOr escreva o nome ou nWnero 
do candidato de sua preferência. 

§ 39 Além das caractérísticas previstas neste 
artigo, o Tribunal Superioi-EJe"ifóral poderá-ésta
belecer outras no interesse de tomar fácil a mani
festação_ da preferência do eleitor, bem comotlefi~ 
rllr os--critériOs para __ a_ tdentifi_cação _dos Pas:tfEI_os 
ou coligações, ãtraVés de _coi-e~_ ou_ sfmbQios. 
_Art. 20. Nos MunicípioS de mais de 200.000 

(duzenos mil) eleitores, o Tribunal Superior E1ei~ 
torai determinará a adoção de providências para 
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a aplicação do disposto na Seção V do _Capítulo 
II do _Título V da Lei no 4.737., de 15 de. julho 
del965_..;:....CQdíg(?_~JettoraL ----·-. ___ _ 

Art. 21. q· éahdidàto __ p6derà se registr.àdq 
sem O prenom~ OU, com O noffie abreviildó,-ape~ 
lido ou nome pelo qual é mãis éooheCido, ·atê 
o máximp_ d_e_ 3 -(três) ·ôpções, 'desde que não 
se estabelgça_dúvida quanto a.s_u~ ident;!dape1,não 
atente .r:ontra o pudor, nã.o seja ridículo ou irreve-
rente. ·--- __ . _. 

Parágrafo único. Para efeito_ de_ registro, bem 
como para apuração e contagem. de vofàs,·nó 
caso d.e...dúvida_~anto à identificação c;la yal}tªde 
do eleito_r:, ser_ã9 válidos. e CQ_n_sjgnados_ os nomes, 
prenomes, c:ognames·ou apelidOs de c:atldidãtOs 
registrados· eni eleições_Iiii._~d.iatamente a,nt~rio
res, para os mesmos _cargos._ _ 

Art. 22. Se o·-elevado oúmeia ·de P~dOs e 
candidatos às eleições proporcionais tomar inviá
vel serem afixadas suas relações dentro da cabine 
indevassâvel, a afixação_ poderá ser efetuada em 
local visível no recinto ~-Seç_ãQ J:]e\tpra,l. 

Arl 23. As Mesas receptof~s serão- também 
Mesasapuradoras,________ -- -

Art. 24. O mandqtq eletivó poderá s~r_itl)pug
nado ante a Justiça EleitOr~ no pr~o de quinze 
dias após a diplomação, insti'uída a aÇ:ãO Com 
provas conclusivas de abuso do poder ecqnó
mico, corrupção ou fra1,1,de_ e tr~nsgressf.eS ~eí
torais. 

Parágrafo único. A ação de impugnação -de 
mandato tramitará em segredo de Justiça, res
pondendo o autor, na fOrma dã. lei,_ se temerária 
ou de manifesta má fé. -- ~ ~ - - - -

Art. 25 --_Ao servidor ___ público, estatutário ou 
não, dos órgãos ou entidades da Ad~iniStra-ção 
Direta ou lndire~a da ~nião, dos Estados, do.Dis
trito Federal, dos Munic_fpios e do_s Terrifó_QQS, çias 
fundações institu(das ou m~ry!idas p~lo Poder Pú
blico, e ao .empregado de __ empresas ççmcesSio
nários de seOOços públicos_ fiça __ assegur<_ldo o di
reito à percepção de sua remuneração1.f_O!J10 s~ 
em exercício de _suas. OC\lpações habituais esti
vesse, durante o lapso de tempo que mediar entre 
o registro de sua c:.~didatura perante a Justiça 
Eleitoral e o dia s_eguinte ao da eleição, mediante 
simples comunicado_ de_.a,(a$u:!ielJ.!p1}!1~~ pro
moção de sua <:amp~nh_ª eleitoral. _ _ __ 

Parágrafo único. O díreíU> cfe ã.fã.s~e,nto pre
visto no caput deste artigo se aplica aos empre
gados de outras empr~s privadas, ficando estas 
desobrigadas do pagamento da remuneração re
lativa ao período. 

Art. 26 -- Na divulgação, por quaÍquer foima, 
de resultado de prévias, p~squisas ou testes Pré-e
leitorais, devem ser incluídas obrigatoriamente, 
as seguintes informações: - ~,~- ~-

a) perfodo de re~ção do_ trabalho; 
b) nomes de bairros ou lo~alidad~s _ pesqui-

sadas; . 
c) número de pessoas ouvidas _ern cada bªírio 

ou localidade; e _______ _ 
d) nome do patrocinador do-tfãtaiho:---~c---:-:.:--
~ }9 Quais_quer prévias, pesquisas ou testes 

pfé..eleitorai,s somente: poderão ser divulgados até 
o -dia 25 de outubro de l9BB> - -__ - ---,- _, -

§ 2? Eri1 caso c:le infração do_ d_ispo_sto _n~st~ 
artigo, os responsáveis pelos órgãOs de divulga
ção infratores estarã.o sujeitos à pena coni.inada 
no artigo 322 da Lei n'~ 4.737, de 15 de i_ulho 
de 1965,.- Código Eleitoral. 

M· _ 2_? __ . s~~-Y~~<t~os~ e_col)ªic!e_rados ,.,oulos,._àe 
pleno ~reito, n~o gerai-tOO Obrl9aÇões de êspéc!e 
alguma para a pessoa jUrídica interessaçlà r/tié
·OFiUrDAir~itç,p~a_9_~~~_fi~iário, os .atas que, np 
períOdo compre·endido entre a data da publicação 
g~~\8-.~~~- é~ o_ .têrni~c:.5!o_-m_anQato 4o .~n:l~to 
d()_município, importarem e_m nbmear, contratar, 
ãdmitir. servi_dqr .PúPlJcQ. estatutário ou n,ão .. ·na 
Adm_il}i_stração Direta e naS Autarquias, nas:_ soi;ie:
dades _dg_ e_conom_ia mista, empresas públicas e 
~':IÉ_d~ç~~ iri$tiJuídas -ou_ in?tniidaS pelo p~er -p~~ 
blicoJ, ___ · _:_ . . . ~ -

§ -.1 .. ""·Serãõ:ig_UrurneàJ nu1os·oS atoS-'(iY.e, :nõ 
-P~iiOd(;)_Com·préendíéló entre ·a data __ da publicaÇão 
dêStà Lei ie o t<i:rmiqo .do mandato do Ptefiíto, 
id:lporiarérll ·ertl dJsp_{ins·ar,' d-errlttir, transt:.erir~. su:. 
priffiíí\ .. âhtà'g·enS 'de qu"'akiller eSpécia ou ex<;)riera·r 
ex offtcio servidores 111~niç:ipals, sejam cju8is fo
_fêffi suas é8téQ-OnaS Ou _éSPécies. _ · :-·~--. ~ _ 

·.~ $ ,2~. -_ AS VeCfaÇOeS 4eSte artigo n_ão_ ~tin~~l11 
osatosde: · - - -· ··-
- 1---:- _riorrie"áÇão de aprovà.dos em concürSÕs~j)ú~ 

@'(Cos-_oU d~--ª--sç~ão furl.cional; ' "' :" _
-- -n ~ nomeaÇâq, _oU _éXO~êfàÇãO de, cai:~Çi(im 
_com~o _e_ ·destgrlação O!-!_ dispensa de: fuq~ã_o 
de_corifi~qç~. ___ ... _ ' '._, 
~- _ij(- nÇlrneaÇãO Para- càrQos do Poder JUi:fíçíá
~o,-do_MiõlSi:ério Público, de Procurador"e5~dõ'ts
~taOQ e 9os Trl(:)uÍlafs e COnSelhoS d~ Cóntà_§; _· ?

- 'lY:.:.:aecori-éntes de lei estadual,_ ainclà que 
a:p·rOVádã nos períodos proibitivas· estabéleêla9s 
neste arug-á._- - - ~ . 

§ _3" _ 013 atas editadOs c,.Om base no § ~ C:J~ste 
artíg-õ·-aeverão ser fu-õdâ'inentados e publicãdos 
dentrO _O. e_ AB _ _(qUarenta e õffó) horas após a sua 
ediÇão, ·no respectivo óri;Jãó Ófieial. 

---o- §. A_9 O. ~Úa-só· da publicação do Diário Ofi
c~ relatiyo aos 15 (quinze} dias que anteC~.dem 
os prazos iniciais-a qUe se refere este artigqii}lplica 
a nulidade automâtic:a dos ~tos relativos a pessoal 
:-JeJe ins-eri_dos, salvo se pfoVOC:adoS por ca_SÕ for~ 
tuito oU força maior.: 

f\rt. 28 .... A propaganda ~ieitoral no rádio e na 
televis.ão, para as eleições de 15 d~ noveml:tro 
de 1988, restringir-se-á, unkamente, ao horário 
gratuito disciplinado pela Justiça Eleitoral. com 

__ expressa proibição de qualquer propaganda paga, 
obedecidas as _seguintes normas: 
I- todas as emis.sor:~s Qo Pais reservarão; nos 

45 {quar~fita e dnc-o) dias anteriores à aritêvés
pera das eleições, 90 (noventa) minutos diários 
para a·propaga.nda, 45 (quarente e cinco) minutoS 
átiõíf€, entre 20h30inin. \virlte horas e trinta minu
tos); 

II-A JuStiça eleitoral distribuirá os l}pr~rjos 
reseNados entre os Partidos Pçlíti_cos que te_oham 
candidatos registrados ~ eleições- majcir~tár[as, 
à_s_ -#lêfÇões prOporcionais, ou a amb~s. obs.eÍYa-
dos _os s~guintes critériqs: _ __ . . 
--a) _30 (trinta) minutos di~rios divididos~da' se-
guinte formá: _. _ _ __ 

t-:-:- até 5 (cinco) minutos, dfstribuídos c.om os 
1?-?Irtido;S Políticos sem representação no Congres
so Naci.onal.._ limitado ao máximo de 30_ (trinta) 
~egundos para ~ada um; 
. 2 _--:-o restante do tempo será dividido jgual

m~l)te entre os ·PartidOs POlíticos com represen
ta~~o no Congresso-Naciónal, com o mínimo de 
?_'(dÇIStmin~tO& e_CQ' ináximo de 4 (quatro) mi-
iilrtôS; --- -- · - - . 

b )_ 30 (_tfintalminutos diários distribuídOs _entre 
-OS-Pi!rliq~'~ólítitoS." na proPcirÇãd_ do núinero 
de ~us representantes" no CQrigre§:õ;O N_acionaJ; 

c) 30 (triritaf Inirluios diários distribUídos entre 
qsJ'.artid_gs_Polí~cos, na propOrÇão dO- nUmero 
de_ seus r~J2rêSeDtantes_ na Assembléia Legislativa; 

. d), ~~ ,P~ç!i-~ç _ _,Politiço a que tenha sido distri
buído tempó-diário inferior a 1 (um) minuto, facul
t.;:tr-se-á a sorric;t àessep_ .tempos para utmzaç:ão 
cumülativa a~.O. l_irolt~ ae 3 (três)" fniriutos; -

e) os Palti_~fQ_S Políticos que-só regiStrare'm tan
dfdatos a _uma d9s eleições, proporcional ou m.ajci
-n_tã:rià, ·terão !:li~elto à metade d_o tempo que lhes 
caberia de-.. aCQédO com os. critédÓs das--alíneas 
á, be c deste'_ir;ciso, lnciUStwe _no .qÚ~ Se rerere 
aoS teinpOs' ffiíriirTtOs; -· - · ·- · -

f) _a redução prevista na alínea anterior não se 
aplicará nos crMrJ..o_s -dãs alínea$ b _e c se o Partido 
Político registrou candidatos _e_m ambas a?, elei~ 
ções, meslnõ ;:;~_n_do em coligação; 

g) se o atendimento ao diSPOstO_ na. alínea a 
ultrapassar Qs_ ~O -(trinta) minutos, c excesso será 
deduzido nO tempo previsto na alínea b; no caso 
,de sobra deJeropo, o exce$50 será acrescido ao 
tempo previsto na mesrriã alínea b; 

m- na distribuição do tempo a· que·se refeie 
o item 1 da alínea a, do inciso anterior, a coligação 
se .~quipara a um Partido, qua1quer que seja o 
número de Partidos_ que _a integram; no que se 
refere aq .item 2 da mesma alínea, em c·aso d.e 
coligação, a distribuição do tempo obedecerá ao 
se_guinte: se d.e.2 (dois) Pé!r!id<?S, ç tempo de um 
mais 50% (cinqüenta pOr cento); se de 3 (três) 
ou mais, o ten1po de um mais 100% _ (cem por 
cento); 

IV- em caso d~ coligação entre P:artidos com 
representaçi;o_ e: Partidos _sem representação no 
COngresso Nacio[\al, estes não póderã_o __ ac:res~ 
centar mais do que o tempo conféric::lo a um Par
tido no ltem 1, alínea a, do inciso II; 
V~- a réQresentáção de cada Partid.o _nü Con

gresso Nacional e na Assembléia Legislativa, para 
efeito da distribujção do temp-o, será a existente 
em 10 de julho de 1988; _ 

VI - onde não houver Assembléia Legislativa, 
ã distribuição do total do tempJ previsto· na alínea 
c do inciso 11 deste M:igo far-se~á na proporcio- · 
nalidade da representação do eartido- no Con
gresso Nacional; 

VU - compete aos Partidos ou coligações, por 
meio de Com_iss_ãQ.especialmente designada para 
esse fim, distribUir, entre os candidatOs registra~ 
dos, Os horários que lhes couberem; 

VIU- desde que haja concordâtlda-entie t6d9s 
os Partidos i!ltere_ssad.o_s, em cada parte do horário 
gratuito podei-â ser -ãdotado critériO de d_istnbui~ 
Ç:ào. diferen_te do fJ.Xé!do pela Justiça Eleitoral, à 
_qual caberá homologar; · · 

IX ~as emissoras de rádio e televisão ficam 
oQri_gadas_ a divul_g~r._ gratuitar:nente, comunica· 
clqs ou ~truções da Justiça Eleitoral, até o m.fud· 

- mo-de 15 (quinze) Infrilitõs diários: consecutivos 
-ou não, nos 30 (trinta) dias anteriores ao pleito; 

X - independentem_e.nt~ do horário gratuito 
d~ propaganda eleitoral, fica facultada a transmis
são, pelo rádio e pela televisão, de deb~te~ entre 
os candídat_os registrados pelos Partidos Políticos 
_e_ coli@ções, assegurada a participação de tOdos 
os Partidos que tenham-candidato~, em conjunto 
ov. em blocos e dia!:! dist.int9s; nesta última hipó
tese, os debates -deverão fazer parte de pi'ogra-
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mação previamente estabelecida, e _a organização 
dos blocos far-se-á mediarite soltei O~ saJvo acordo 
entre os Partidos interessados. 

Art. 29. Da prOpaganda eleitoral gratuita po
derão participar, além dos candidatos registrados, 
pessoas devidamente credenciadas pelos Parti
dos aos quais couber o uso do tempo, mediante 
comunicação às emissoras pela comissão a que 
alude o inciso VI do artigo anterior, resguardada 
aos candidatos a destinação de pelo menos dois 
terços do tempo;-em ca"da programa. 

§ 1" Não depende de censura prévia a propa
ganda partidária ou eleitoral fel~ através do rádio 
ou da televisão, responderiCIO cada Um pelos ex
cessos cometidos, com a apuração da responsa
bilidade solidária do Partido a que for atribuído 
o horário. 

§ 2'1 Fica aSSegurado o direito de respostá a 
qualquer pessoa, candidato ou não, à qual sejam 
feitas acusações-difamatórias, injuriosas ou caJu. 
niosas, no horário gratuito da propaganda e_leito· 
rai. O defendo uti1izará, para sua defesa, tempo 
igual ao usado para a ofensa, deduzido do tempo 
reserva·do ao mesmo Partido em cujo horário esta 
foi cometida --- ---- -------

Art. 30. Ocorrendo a-lliPótese da eleição em 
segundo turno, a distribuição ·do tempo far·se·á 
igua1mente entre os Partidos ou coligações dos 
candidatos concoJTentes. 

§ 19 Na hipótese prevista neste artigo, o tem
po reservado para a propaganda eleitoral gratuita 
será de 45 (quarenta e cinco) minutos diários, 
sendo a metade à noite, entre 20h 30min (vinte 
horas-e umta·mmuros) e~:2n 30"iriiii-{Virite· e·auai:i 
horas e trinta minutos). 

§ 29 A propaganda eleitoral gratllita, no se· 
gundo turno,_ rea1izar-se~á do dia 29 de novembro 
a 13 de dezembro, dispensada a obrigatoriedade 
da utilização de 213 (dois terços) do tempo pelo 
candidato, prevista no caput do artigo anterior. 

Art. 31. Pela imprensa escrita será permitida 
a divulgação paga de currlculum vitae do candi
dato, ilustrado oU não com foto e um slogan, 
do número_ de seu registro na Justiça Eleitoral, 
bem como· do Partido a que pertence. 

ParágrafO único. O espaço máXimo de cada 
anúncio a ser ut:Hizado, por edição, é de 240 cm2 

(duzentos e quarenta centímetros quadrados) pa· 
ra cada candidato à eleição proporcional e de 
360 ·çrrr-TtreientoSe sessenta centímetros qua~ 
drados) para cada candidato à eleição majoritária. 

Art. 32. -- Em bens particulares, fica livre a fixa~ 
ção de propa:ga:nda el<;Jtoral com a permissão 
do detentor de sua posse; nos bens que depen· 
dam de concessão do Poder Público ou que a 
ele pertençam, bem como nos de uso comum, 
é proibida a prOpaganda,_ inclusive por meio de 
faixas ou cartazes afixadoS em quadros ou painéis, 
salvo em locais indicados pelas Prefeituras, com 
igualdade de cóiiâições p.f3ra todos o~ Partidos, 

Art. 33. l:ohstitui cHfue e!eitorãi, punível com 
a pena de detenção de 6 (seis) meses a 1 (um) 
ano e cassação do registro, se o responsável for 
candidato, a divulgaçào de qualquer espécie de 
propaganda polltica na data da eleição mediante 
publicações, faixas, cartazes, dísticos em vestuá
rios, postos de distribuição"-ou entrega de material 
e qualquer forma de aliciamento, ·coação-ou mani
festação tendente a influir, coercitivamente, na 
vontade do eleitor, junto às seções eleitorais ou 
vias públicas de acesso às mesmas. 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACiONAL (S.çâo 11) 

,Art. JÃ._ 0-~oder Executivo, a seu critériO édi
tarã nOrmas regulamentando o modo e a forma 
de ressarcimento fiscaf"às einissoras de rádio e 
de_ televisão, pelos espaços dedicados ao horário 
de propaganda eleitoral gratuita. . 

Art. 35r São anlstiaàoS Os débitoS decoiTen
tes da. muita prevista no artígo 89 da Le_i n9 4.737, 
de 15 de julho de 1965, aos que se -iriscreverem 
como.~lcitores até a data do encerramento do 
prazo de alistamento para as eleições de 15 de 
novembro de 1988;- Vem como os dos eleitores 
inscritos e que não votaram nas eleições de 15 
denovembro de 1986. 

Art. .36. São"reVogaaos-o artigo 21 e seu pará~ 
grafo único da Lei nQ 5.682; de 21 de julho de 
1971~·-que disciplinam a alteração estatutária e_ 
ÇirQgrainática dos PartidOs políticos. __ _ 

M-37. O Tribunal SupertorEieitorai-TSE, 
expedirá instruções para o fiel cumprimento desta 
lei, indusNe adaptando, naquilo em que ela foi' 
omissa, aos dispositivos constitudoriais, as i"egras 
para-aS eleições __ deste ano. 

Art._ 38. O TrlbUnal Superior Eleitoral podeiá 
cOffiplementar o disposto nesta lei, através de lns· 
trução· Normativa, soJ;:.retudo_ para cumprimento 
d9 que for estabelecido na nova Constituição fe· 
deral a ser promulgada pela Assembléia Nacíonal 
Constituinte. - · · 

Art. 39. ~ta tei entra me vigor na data de 
sua -pUblicação. 

_Art. 40. Revogam-se as disposiçõs em con· 
tr~rf_q. 

0-SR.-PRESIDE."''TE (Humberto-Lucena)--'
Em discussão o substitutivo do Relator, em tumo 
Suplementar. 

O SR. PRESIDEN'tE-(Hi.urlberto Lucena)
Sobre_ a mesa, emendas ao Projeto de Lei da 
Cãinara no- 26, de I 988, que serão lidas pelo Sr. 
J9.sec-retário. 

sãO- ildas as seguintes 

EMENDAS (de plenário, em tuniã suplemen
tar) ao Projeto de Lei da Câmara n9 -26, de 1988 
(n~ 201/87, na Casa de origem): 

EMENDAN• 1 

- Suprima·se o parágrafo único do art. 39 

Justificação 

O.dispositivo é flagrantemente inconstitucional 
em face da Carta em vigor que só estabelece 
a maioria absoluta e, portanto, a eleição majori
tária em dois turnos para PreSidente e Vice-Pre~ 
sidente da República. 

-A-rlõriiiá -inCluída no Projeto de Lei da Câmara 
que ora·o Senado aprecia é apenas um dispositivo 
do Projeto de Constituição em andamento na As· 
seri1bléia Nacional Constituinte. Cogita-se, indu~ 
sive, de. sua supressão no segundo turno, pelo 
seu caráter discrirriinatório. -

Não se pense que somos contrários ao prin· 
cípio da maioria absoluta. Pelo contrário, defende
mos a sua aplicação nas eleições majoritárias, 
em todos os níveis, sem exceção. 

O que não podemos, porém, é concordar com 
uin dispositivo inconstitúdõnal. 

Vamos, entretanto, noutra emenda dispor que 
o TSE poderá complementar essa lei, através de 
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instrução normativa, sobretudo no que concerne 
à nova· Constituição a ser promulgada. 

Sála_das_Sessões, 8 dejU~h9 çl~ 198_8,_:._car
los ChiarelU - Marco Maclel - Guilherme 
Palmeira -José Agripino- Lavoisier--Maia. 

. EMENDAN'2 

8.vbstitua-se no art. 25, onde se lê: "e o~ d;a 
seguinte ao da eleição", leia-se "e 30 dias ~65 
o di.<Lda.eleição". -

Justificação oral. 
Sala das Sessões, 8 de junho de 1988. - Au· 

reo Mello- Fernando Henrique CardDso -
Marc::ondes Gadelha - Nabor Júnior - Má
rio Mala. 

EMENDAN'3 

Substitua-se no caput do artigo 18 do Projeto 
de Lei da Câmara n9 26/88_ e 201/87, na Casa 
de origem, a palavra "dissolução" por "interpe· 
lação", passando o § 19 a ter a seguinte redação: 

_ _ _ "§ 19 _ Respondida a interpelação, no _ca
so de insatisfatória a resposta, será· passivei 
de dissolução, nos tennos do artigo 71 da 
Lei no 5.682, de 21 de julho de 197_1._ 

Justificação oral. 
Sala das Sessões, 8 de junho de 1988. - Au

reo MeDO __: Férnculdo HeOrlQue-Cardoso -
Marcondes Gadelha - Nabor Júrúor - Má
rio Mala_ 

"Ari. 2ô. . .......................... ~~-;•·""'--
§ 19 Quaisquer prévias, pesquisas ou 

testes pré-eleitorais somente poderão ser di
V~:-!lgadas até o dia 1~, de ~etembro de l ~e9." 

Justificação oral. 
$ala das Sessões, 8 de junho d·e 1988. ~ Au~ 

reo MeDo - Fernando Henrique Cardoso -
Marcondes Gadelha - Nabor Júnior- Má· 
rio Maia. 

EMENDAN•5 

O item U do art. 28 pasSará a ter esta redação: 

"II- a Justiça Eleitoral distribu(r_á 0$_66_(-á
rios reservados entre todos oS Partidôs -políti· 
cos que tenham candidatos registrados, esta
belecendo-se a todos o mesmo número de 
minutos do tempo destinado à propaganda 
de que trata o inciso ~nterior." 

Justificação oral. 
Sala das Sessões, 8 de junho de 1988. - Au

reo Mello - Femando Henrique Cardoso -
Leopoldo Peres - Lavoisier Maia - .carlos 
Chiarelll. 

EMENDAN•6 

Emenda supressiva parcial ao inciso III dº a_rt. 
28. 

o inciso IlJ do art. 28 seja mantido -até a palãvra 
"integram", onde haverá ponto final, suprimin· 
do-se o restante. 

Justificação oral. 
Sala das Sessões, 8 de junho de 1988. ~ Au

reo MeDo - Fernando Henrique Cardoso -
~_opoldo Peres - Lavoisier Maia - Carlos 
Chiarelll-

0 Sr. Aureo M.eUo - Sr. Presidente, peço 
~ palavra para uma justificativa. -
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O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucen<)) -
C:OnCedo a palél.vra aonobreSO::nador AureoMello, 

~~rir,-dPic!amepteJ:h~.~~-~f €~. -~ili-ert<!a~rl!~ _nç.s 
~ , esuaa~t.9Qé!.._., ~ ............ .., ,., ,..,,._,-,..,-

0 SR. AUREO MELLO (PMDB -N-1. Para 
justificar. Sem reVisão .. do orador.) - Sr. Presi
dente, pergunto a V. EX• Se-é .Óbrigatório que eu 
faça esta justificação. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)~ 
t do regimento, nobre Senador Aureo Mello. 

O SR. AUREO. MELLO - Englobando as 
emendas _ou tendo _oportunidade de disciiminar? 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucel)~) -
Pode ser. 

OSR.AUREOMELLO-·Edequantotempo 
disporei? 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)~ 
De dnco minutos. 

O SR. ACIREO .MELLO-Sr. Pfe:sidente, pe
dida vétiia a V. Ex~ de me fazer _encaminhar os 
originais das emendas, porque, hl.felizmente, não 
tenho, aqui, as cóPias correspondentes. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena} -
V. Ex'! será atendido. (Pausa.). - - · ~--- ----· 

O SR. AUREO MELLO-Sr. Presidente, não 
vieram todas as propostas. (Pausa.) 

Sr. Presidente, espero que o Plenário não tenha 
ficado de mal comigo por causa das verificações. 

O Sr. José Fogaça - De modo_ nenbum. 

OSR. AUREO MELLO- COmo diz o nobre 
Senador José Fogaça, "de modo nenhum", espe~ 
roque o Plenário não.tenha ftcaçlo d~ malcomigo 
e tenha decidido torpedear e acabar com todas 
as minhas proposições, e veja, na modéstia das 
minhas interpelações, o desejo de realment~ con
tribuir para o aperfeiçoamento legislativo ·desta 
casa. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -
Peço a V. ~ faça ajL!stificação. 

O SR. AUREO MELLO - Estou fa.•ndo, 
Sr. Presidente. Estou notando que V. EJcl' está com 
bastante pressa ... 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -
É porque estamos com pouco tempo e V. Ex" 
sabe que às 14 horas 25 n1inutoS teremos que 
encerrar a sessão. 

O SR. AUREO MELLO-Se V. Ex' não quer 
que eu justifique ... 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena}_
Não. Pelo_contrário. _QueiQ_.que V. EX' justifique. 

O SR. AUREO MELLO - Sei que V. Ex•, 
Sr. Presidente, é um defensor intrépido do Regi· 
mente, sobretudo com a sua postura de Primeiro
Magistrado desta Casa, De maneira que sua im
parcialidade é notória e todos sabemos disto. 

Sr. Presidente, proponho, no art. 25, que, ao 
invés de s_e cortar doJuncionârlo público o direito 
de fiscalizar a apuração eleitoral, que se permita 
ao funcionário público mais_ trinta dj-ª-s sem ser 
obrigado a voltar à sua repartição e assincu: ponto, 
tendo oportunidade, assim, de não ser burlado 
nas apurações. 

Ao art 26, quãiscJuer prévias· Oiitesres prê-elei~ 
torais poderão ser divu1gados até o_ dia 14 de 
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setembro de 1989, porque, se os testes pré-elei:
torais foi=e'ri'l diVúlgãdOS pOsteriOrmente, terão um 
êfeltO-suQeStiVó_SóbféQ éieltofàdo, pOiS ess:·ás pr"é
Via~,_-Q&aimeht'é.'Sãõ _fnânljn.ilàdáS ou Pek.>s~ g_oVer-
1105 Ou Pétas pessoas ricas, e não darão opoitU
nidade_à-quel~~ que são_po~res e não podem_de
terminaf préviaS ·eleitoiã:iS·,-tenham um tempo ne
c~ã·rio para'ftão:haVer infli.têrícia neSSes -supos-
tOs-reSUitidos eleitorais. - -

A .outr:a em_enda, Sr. Presidente, que fala em 
interpelação, ao invês de haver aquela medida 
dracon!an·a ·de ili::abar com a existência doS :diretó·_ 
rios locais, Porque discordaram das suas institui· 
ç6es superiores dos seus diretórios centrais, que 
a interpelação seja fetta como uma medida preli
minar, antes de havei' o recurso final, para· que 

-a diss-olUção se_ c:onsuma como um ato dos mais 
graves. · · 

Ainda, Sr. Presidente; defendo a. tese de que 
os partidos pequenos tenham direito ao mesmo 
tempo que os partidos chaffiados grandes, por
que não há grandes nem pequenos na hora da 
-alaboração eleitoral; to-elos_ são partidos, juridica
men~; defin_idoS -por lei. Então, todos os partfdos 
devem fer Oportunidade idêntica no programa, 
na audição que é permitida através dos meios 

-de COfl"!Yriicação. , 
-- Finalmente, Sr. Presidente, o inciso lD do art. 
28, 

"A Justiça Eleitoral distribuirá os horái'los 
reservados a todos os Partidos políticos que 
tenham candi~los registrados, estabelec~n

-do_ a to.dos o mesmo número de minutos 
e tempo destinado à propaganda, de que 

-_)rata O iijCJSõ a~teriór:' 

ESta é a ratificação da emenda que já deferidi. 
Sr. Presidente, atendendo à ponderação de V. 

..Ex!_e não querendo procrastinar o horário, nem 
impedir que V. Ex' d.etenn_ine a conclusão desta 
sessão, dentro dos limites-horários que o Regi
mento determina, ffiais urria vez desejando-cola
borar, concluo as minhas prementes_e_quase "pin
ga-fogueanas"·defesas, que me foi dada a oportu~ 
nidade de fazer. 

= - Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito 
bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -
Em discussão o projeto e as emendas. (Pausa.) 

Não havendo quem peça a palavra, encerro 
a discussão. 
- Concedo a palaVra a-o nobre Senador Cid Sa: 

bóia de Carvalho, para proferir parecer sobre as 
·emendas pela Comissão de_ Constituição e J.us
tlça. 

-.O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO 
(P"MDB ...:.~-CE. Paia emitir parecêr: Seril reyisão 
do ora_dOr.t.:..:....-sr~_PresidEálte, srs. Senador~s. ~tS 
aS" emerfdii~=- --- -

_'_'Substitua-se no alt 25, onde se lê: 
--~'!:u:lia s_eguinte ao da eleição", 

--leiã;.s_e:~ __ . __ . 
''30 (trinta) dias_ após o dia da eleição". 

ÇT paY·ec:éf" é cOtJ.tráiici, Sr: Presidente, porque 
ãlãigà iiiilifõ'õ beneficio em favor" do funcionário 
públiCo. Ele fic_aria éifastado do seu cargo, perce
bendo vericimentos e :vantagens, até 30 (trinta) 
diaS ·aepóis ·aa eleição. Não há wna razão lógica 
para que o parecer $eja favorável. 

Esta emenaa, a· que dei parecer contrário, vem 
aSsiilada_ pelos Senaaores Aureo Mello, e outros 
Srs. Senadores. A emenda ·do Sériador Áureo Me
llo com o devido encaininahamento, para fins 
de votação. 

Outra emenda do_ Senador Aureo Mello e outros 
signatários, para o mesmo fim aáministratrVo aas 
assi~aturas mencionadas na emend~ anterior: 

"Qüaisquer· préVias; pesquisas ou testes 
- ·pré-eleitorais somente poderão ser divulga

dos até o dia 14 de setembro de 1989." 

Á emenda fOi pr~Illdicada,_ porque à eh~ição está 
determinada para 1988: 

Outra emenda do Senador Aureo Mello cliz: 

"Respondida a interpelação no caso de in
satisfatória resposta, será possível dissolu
ção, nos termos do art. 'Z.Lda Lei n9 5.682, 
de 21 d.ejulho de 1971." --

0 parecer a esta emenda é contrário, em face 
de outro parecer que seiá proferido aQora a outra 
emenda do mesmo Senador: 

"Ao invé_s_ da dissolução dos diretórioS, 
uma mera interpelação, para uma posterior 
dissolução." 

O Senador pretende interpor~ entre o fato, outro 
acontecimento, que seria, ao invés· dá dissolução 
oU a interpelação- para,·no casó da respostã ser 
insatisfatória; fina1mente haver a dissolução, Fica 
um método muito complicado e seria dificil julgar 
o que seria insatisfatório. Isso dependeria de um 
procedimento judicial muito longo. Assim, opina
mos negativamente a essas emendas que tratam 
do assunto. 

Portanto, 6 parecer é-cãntrano.-·-
Esta emenda das prévias já fOi examinada: hoje, 

aqui. s.-EX' pfefénâe antecipar a proibição, e cha
maria bem a atenção do Pl_enárlo para este assun
to. As prévias eleitorais, as pesquisas eleitorais 
estão enfocadas também em emenda do Senador 
Áureo Mello. S. ~ pretende que somente até 
14 de setembro possam essas prévias etc., ser 
apresentadas. S. Ex~ entende que isso tem um 
carâter ·de propaganda, seria uma propaganda 
também:-
-o-páreCer-dil-CoiTlíSSâOCh~--Constituiçâo e·Jus

nça jâJõniegatrVô, "jJOf'fazões técnicas, o mérito, 
no entanto, fica ao Plenário, que deverá examinar, 
já que houve muita: preOcupaÇãO Com a inifuência 
sobre o_eleitorado~ Não há_ que negar, no _entanto, 
que a divulgação de prévias também influencia 
o-eleitorado. 

O parecer técnico é contrário, por entendermos 
que não é matéria para Lei Eleitoral, e sim para 
urna lei específica que venha a regulamentar_ as 
atividades dos órgãos de pesquisa. O parecer tec
nicamente é contrário, muito embora o mérito 

, ffg-Ue ·ao Plenâiio. _, 

.Outra émenda, também do Senador Aufe_o Me
nO, que o inciso do art 28 SEija maritidó até a 
palavra "integram.,, onde haverá ponto final,_ supri~ 
mindo-se o restante, em nadé;:! aperfeiçoa a lei 
que estamos tratando. Por isso, o parecer é con-
trário. . 

Como_ também é contrário à emenda que diz: 

,-,A J~Stiçã-eleítoral distribuirá os h~rários 
reservados entre toçios os parti4os políticos 
que tenham candidatos registrados, estal?_e-
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Jecendo a todos o mesmo número de minu~ 
tos do tempo destinado ... " 

Está Um pouco ilegívél, ffiaS ~ fáCúà-perceCÇâo, 
porque a emenda já foi examin-adã na CoinlsSão 
de Constituiçáo e Justiça. S. EX quer igualdàde 
absoluta de todos os partidos na propaganda elei
toral, sem que se verifique a dinlensaO do partido, 
sua _representação federa_!, sua força eleitoral etc. 

O parecer é contráiio; -Por ni.Otivos óbvios, por
que inverteria o critério, nivelaria Os grandes parti
dos aos pequenos partidos; quer dizer, as conquis
tas dos grandes partidos seriam anuladas. 

Todas estas emendas têm parecer técnico- con
trário. 

Parecer favorável à emenda que· Visa ·suprimir 
o parágrafo único do art. 3~. assinada pelos Srs. 
Senadores Carlos Chiarelli, Marco Maciel, Guilher-
me Palmeira e outros. -

Como se sabe, esta emeridã-trata dos- d0Js turM 
nos. Já expliquei ontem, aqui, que a eleição atual 
não prevê dois turnos. A ConstitufçãO atual não 
prevê dois turnos e a futura Cbnstltuição ainda 
é futura mesmo, não entrou em vigor. Na futura 
Constituição é que está PreviSta a eleJçao em dois 
turnos. 

Por isso, o parecer é favorável, porque o mais 
prudente é não mencionar dois turnos. deixando 
à Justiça Eleitoral a aptidão de resolver o proble-
ma, na hipótese de a nova Constituição entrar 
em vigor antes da realização do_ pleito. -

O parecer é favorável a esta errieilda e contrário 
às demais. 

Este, Sr: PreSidente; -o-pã-re<:er Cf,i-Comlssão 
de ConstituiçiiO ·e -Justiça sobre as emendas. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -
Çoncedo a palavra ao nobre Senador José FogaM 
ça, para emitir o parecer sobre as emendas. 

O SR. JOSÉ FOGAÇA (PMDB - RS. Para 
emitir parecer. Sem revisão do orador.) -.Sr. 
Presidente, Srs. senadores: -- --

Procuraremos dar o máximo de objetividade 
e economia de tempo e de palavras ao nosso 
parecer; e que o nobre Senador Aureo Mello não 
considere um desrespeito a S. Ex' essa tentativa 
de objetividade. Ao contrário, queremos home
nagear S. ~. por ter sido extremamente comM 
preensivo ao negociar e fazer o acordo em tomo 
do processo de votação, na manhã. de hoje. 

Sr. Presidente, a emenda que trata da dissoM 
lução dos Diretórios Municipais, e que altera o 
§ 19 do art. 18, está prejudicada, porque no substi
tutivo suprimimos o art. 18. O substitutivo que 
foi aprovado no primeiro turno desta votação sim
plesmente suprimiu o art. 18 que havia no texto 
originário da Câmara dos Deputados. Portanto, 
não é possível alterar apenas o § 19 

De qualquer forma, esta questão da intervenção 
dos Diretórios Regionais nos Diretórios Munld
país já está acautelada no art. 71 da Lei n9 5.682, 
fazendo c-om que, após a dissolução dos Diretó
rlos Municipais, sejam convocados os filiados para 
uma nova convenção, o ·que é uma solução rigo· 
rasamente democrática. 

Portanto, o parecer a esta· emenda que altera 
o § 19 do art. 18 do Projeto de Lei da Câmara 
é pela prejudiciaiídade. 

A emenda do llustre Senador Áureo MeiJe que 
altera o§ 19 do art. 26:- - · · 
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-"Quaisquer prévias, pesquisas ou testes 
,-, .1• pré-eleitorai~ somerite poderão ser divulga-

do_s até o dia 14 de setembro de 1989.'.' 

"-- ,, O~V:iãmente, ta'nibéirl, eStá Preji!_dicadçt p-orque 
dej)élidia da aptovação·-de outra, tarnb~m da au
toi'iã de S. Ex', que adiãva _às elêições municipais 
Pâfa- 1989. Conio' a einéiida· de S. Ex' nãO foi 
áprovada, sequer o destaque foi concedido, não 
há como dar parecer a esta emenda, porque ela 
está ptejudicada---aquela que se refere ao art. 
26, § I' 

. AeiJlenda que_se refere ao art.-28, Item 11, esta· 
beJece- que a Justiça Eleitoral C:ohsidere tempo 
igual; ou seja, 'o- mesmo nútne:ro dê minutos a 
todoS' os Partidos, iridepertdentemente Ça sua re-
preseritãção~- - - _ -- - -' :- -·, -,_ ~ ' ' . 

-,.S'óh"íos contrárlosT a· esta e_menda. no mérito, 
porque- trata de forma igual os· desiguais, e, ao 
tratar iguã.Iri'lente os desiguais, a emenda cria.um 
prin-Cípio de profunda injustiça, inclusive de uma 
grande injustiça com as maiorias. Portanto, o pa· 
reCer, ·no mérito; é éontrãrio à emenda do ilustre 
Sehad6r Áureo Mello que altera o item D do art. 
28. . . . 

- - Qua'nto à en1ei1da, dó mesmo ilustre Senador 
Áureo de MeiJe, que altera o inciso IU do art. n9 
28, trata·se de uma ern.enda. supressiva parcial. 
Ma~endo o texto apenas até à palavra "integram", 
ela retiraria do ar, da propaganda eleitoral, os mili
~[ltes particjários que não fossem candidatos; os 
iíõtavers,os Preskiéntes dQ_S_Paitidos, as figuras 
mais ilustres oU menoS Votadas, mas que pudes
-s-em prestar depoimentos políticos no período da 
propaganda eleitoral ficariam, portanto, proibidas 
de participar dos programas dos Partidos políti· 
cos. Como esta foi Lima decisão simples da Cãina
ra dos Deputados, não polêmica,lá tomada quase 
por Urianim.idade, somos contrários, à emenda 
do Serlador Áureo Mello, no mérito. -

-Quanto à emenda_ que concede, no art. n' 25, 
30 diéfs após o dfa da eleição licença ao fundo
nário público candidato, entedemos que esses 
30-dias que, segundo a justificativa do Senador 
Áureo Mello, seriam utiliZadas para acompanhar 
a aplltação do pleito, entendemos que esses 30 
dias são desnecessários. O acompãnharrie"nto da 
apuração se faz pelos fiscais dos Parti<;los. Portan
to, o ca_ndidato, mesmO" sendo funcionário, não 
necessita desses 30 dias de licença para acomptJ
nhar -a apuração~ o eScrutínio. Ademais, repre
sentaria um ônus triaior para o Estado, um ânus 
mafo"f para o Poder Público, com grave prejuízo 
para oS interesses coletivos. 

O parecer é contrário à emenda que altera o 
ãrt. -25; é Contrário no mêrito. 
--Sr. Presidente,_em primeiro turno, demos pare

Cer -ó5ntrârio à emenda de autofia do Senador 
Guilherme Palmeira que sUprime o parágrafo úni
co do art. 39 No entanto, _em virtude de o Plenário 
ter apfovado a Emenda de n9 46, de autoria de 
V. Ext, Seriâdor Hurilberto Lucena, e que dá com
petência ao Tribunal Superior Eleitoral para adpa
tar as novas regras, os novos dispositivos constitu
donals a esta eleição, o que fará com que o Tribu
nal Superior Eleitoral adapte o sistema desses 
dois turnos, caso ele venha a ser confirmado efeti
~mente pela AssemJ:?Iéia Nacional Con$tituinte, 
agora, por ocasião da votação das Disposições 
Transitórias, ou por ocasião do segundo turno, 
m_elhor dizendo, entedemos que, se toma real
mente desnecessário o parágrafo único do art. 

39, podendo ser regulado mediante instrUção do 
Tribunal Superior Eleitoral, após a promulgação 
da nova Constituição do Brasil. 

Portanto, temos razões, agora, para refifiC:ái' o 
parecer que antes era contrário e passa a ser 
favorável à emenda do nobre Senador Guillierme 
Palmeira que suprime o parágrafo ónic6-do art. 
3• 

Este é o parecer, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -
Instruída a matéria, passa-se à votação do projeto 
em turno suplementar, ressalv~d~s as emendas 
a ele apresentadas. 

Eni votação. 
OS Srs. Senadores que o aprovam queiram -per

rtuinecer sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 

0 SR. PRESIDENTE (Humbe(t:Q _LlJ.c,!;!n_a)_
AproVado o projeto, passa-se à votação das emen· 
das. 

Em votação a Emena n9 1 - é a emenda que 
suprime _o parágrafo ónico do art. 39, com parecer 

, favorável do Relator. 
- Em votação. 

Os Srs. Senadores que a aprovam queiram per
manecer sentados. (Pausa.) 
. Aprovada. · 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -
Passa-se à votação em globo das Emendas de 
Ji91 2 a 6, com parecer contrário. 

Em votação. 
Os Srs. Senadores que as aprovam queiram 

permanecer sentados. (Pausa.) 
Rejeitadas. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -
Aprovados o projeto e a Emenda n9 1. 

Antes de procedermos à leitura da redação final, 
a Presidência renova o apelo aos Srs. Senadores 
para que permaneçam em plenário, pois não so
mente dará a palavra para uma comunicação ur
gente ao nobre Senador Mário Covas, como, tam
bém, vai iniciar a apreciação de 16 indtcações 
de Embaixadores, incluídas na Ordem do Dia. 
(Pausa.) 

Sobre a mesa, redaçáo final que _será lida pelo 
Sr. 19-8ecretário. 

É lida a seguinte 

Redação final do Projeto de Lei da Câ
mara n• 26,de 1988 (n• 201/87, na Casa 
de origem). 

O Relator apresenta a redação final do Projeto 
de Lei da Câmara n9 26, de 1988 (n9201'/87, na 
Casa de origem), que estabelece normas para 
a realização das eleições municiPais de 15 de 
novembro de 1988 e dá outras providências. 

Sala das Sess_ões, 8 de junho de 1988.-José 
F-ça, Relator. 

Redaçáo final do Substitutivo do Se
nado ao Projeto de Lei da Câmara n~ 26, 
de 1988 (n• 201/87, na Casa de origem), 
que estabelece nonnas para a realização 
das eleições municipais de 15 de novem
bro de 1988 e dá outras providências. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 19 As eleições para Prefeitos, Vice-Prefei

tos e Vereadores serão realizadas, simultanea
mente, em todo_o País, no dia 15 de novembro 
de 1988. · · · · · 
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Art. 2~ Na mesma data prevista no artigo an
teder, serão realizadas eleições para Prefeitos, Vi
ce-Prefeitos e Vereadores, nos municjpios que Le
nham sido criados dentro dos prazos previStos 
pelas respectivas legislações estaduais~ excluídos 
aqueles_cuja criação_s_eja posteriOr a 15 de jul_ho 
de1988. .• ---··- ·-·-· _, 

Art 3~ Serão considerados_eleitos.o Prefeito. 
e o Vic:e-Prefeito_com ele registrado <we obtiverem 
a maioria dos votos. . ~ __ _ _ 

Art 4~ A posse do PrefeitO; Vic~Pr_ef.eito e Ve
readores, eleitos nos temias dJ:sta lei, _dar-se~ 
no dia lede janeirO de 1989~-~-·--~-- ______ · _ .. ~-

Art. _59 Nas eleições refe:rídas·nos·arngo,S~an
teriores, será aplicada a legislaçãg_ eLeitoral yígen
te, ressalvadas as regras especiais estabeleCidas 
nesta lei. - · · · -. -, ' 

Art 69 Poderão registrar candidatoS ·e- Parti
cipar das eleições preViStás iteStã lei os·· atUais 
partidos políticos, com registro definitivo ou provi
sório, e os que venham a ser organizados em 
tempo- hábil. ~ 

Parágrafo úriico. Os partidos políticos tom re
gistro provisório que venham _a completar, em 
1 98_8, o prazo previsto no art. _ _1_~ da_ Leí n9 5.6_8~. 
de 21 de julho de I 971, tê~lo-ão automaticamettte 
prorrogado por 12 (doz._e) meses.___ . _. 

Art. 7~ Alérn dos partidos políticós referidos 
no artigo anterior, poderão, também, paqicipar 
das eleições de 15 de novemb..ro d~ 1988 os_,q!Je 
tiverem, entre os seus fundadores, membros inte
grantes do Congresso Nacional, representantes 
de, pelo menos, 5 (cinco) Esta.dos da F ed.e(~ção. 

§ 1? O registro destes partidos,_ em caráter 
provisório, será deferido pelo .Tribun~l_ ,Superio"r 
Eleitoral- TSE, mediante ~ apre~entaçãq d~ có
pia do manifesto, do programa-, do estatuto e da 
ata de fundação, na qual conSte-a_ fonna:çáo. de, 
pelo menos, 9 (nove) ComissõeS Oh:etoJ:~S Regio
nais Provisórias, com prova de publicação desses 
atas, que será gratuita, riO Diário Oficial da 
União. _ _ _ 

§ ,29 Os partidoS politicõS ri!gistrados na for
ma deste artigo ficam dispensadóS_das exigêr:-cias 
mínimas quanto à formação de díretórios_ ril4nJ
cipais, e suas convenÇões para eSColha de candi
datos e deliberaçãO sObre coligações poderão ser 
organizadas e dirigidas por ComiSsões Diretofas 
Municipais Provisórias, nos termos desta lei. --~ 

Art. _ao Doi_s_ ou mais partidos políticos pode
rão coligar-se para registro de cand_idatos,cornuos 
à eleiçãg_ majoritária, ~ ei~ição __ propordonal, ou 
aambas. _____________________ _ 

§ 1 o É vedado ao partido polítiCo celeb'tar co
ligações diferentes para ~leição majoritária e para 
a eleição proporcional. 

§ 29- -A coligação terá denominação própria, 
que poderá ser a junção Qe todas as siglas que 
a integram, ·sendo a ela assegurados __ os __ d,lr~ij.qs 
conferidos aos partidos políticos nó que se-refere 
ao_ processo eleitoral. 

§ 3<? Ca:da partido deverá usa_r sua própria le
genda, sob a denominação da coligação. 

Art. 99 As coligilaÇões dependerão_ de pro
posta da Comiss_ão Executiva MUQicipal, da Co
missão Diretora Municipal Provisória' oU de 30% 
(trinta por cento) dos convencionais, e_de aprova
ção pela maioria absoluta_dos_membros da Con-
venção Municipal. -

Art.l O. Na formação de coligações, serão _ob
servadas as seguintes _normas: 
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1-na chapa da coligação poderã~ ser inscritos 
ci.ndíâatos filiados a ·Quaisquer partidos políticos 
dela ifrtw'alttes; 
.--u-~:-;çpç4i9o .d~ regi~ç ,d~ candida~_será 
-~~b~_crito_ pejo_s _Pre_s!de':lte~ Ç>'-;1 representafl:tes_le
._ga!s, 4~ p~~çlqs_ coligados, o_u pela maiÇJria dos 
,.rn,(trgf?r~ d~s r~p~ctivas Comi_s~es Execu~~s 
.Municipais, ou Comissões; Diretoras Municipais 
;~n~~sJti<!s; ____ ,_. __ .. _ __.. _ 

DI --a coligação será representada perante a 
Justiça Eléitoral por delegados indicados pelos 
P~'1i:J.~_s-,q_ue ~a_ cp~põe111. 
, _. _-Art. 11. _ As CoilvençõeS Municipais Partidâ
nas':cteStirladâS a _élelit>enli_sobre coligaçõeS e es
-~~!h~ ~~ c;:a~~-cta~ ~rã~_ realizadas a parti~ ~e 
15 de juiQ9 de 1988, e o re·guerimento c_:le reg~ 
~~s_, ·P'n.df~~,~s.cqlf:rl.dqs, g~verâ ser ?~Pr.e:?en
tado ao_ Cartó_r_io _Eleitoral_a~ .~s 18:00 (d~oit9) 
horàs élo dia i7 de agosto de 1988. . • 
-~:Parágrafo i:m!Co~ Constituirão a Convenção_ Mu-
nicipal: . _ - - , -

a) riós--munidpios com até 1 (um) __ m_ili)ãp 
de habitantes, segundo o censo de 1980~.onde 
haja diretórlo: _ 

:. -,!""":""os membi-os do_Dir.etório Municipal; 
_ ll_-:-:- o.s v:ereadores, deputados e_ senadores com 
dorriicí1fo eleitoral no município. 

_m ..,....,_os delegados à Convenção Regional: 
. ~) __ -ri9S. municípios_ com mais de 1 (um) mi
lhão de habitantes. onde haja, diretório; 

I ~.os_VEWaadores_. deputados e senadores com 
domicilio eleitoral no município; 
. ~ U-os delegados à __ Convenção Regional dos 
Dlretórios de .unidades.ad.ministrativas Q4 z.Qpas 

· ereitoraiS:-- -- - - · -

-- m -.osmembros dos diretórios zonais. 
Art.. 12 .. -Nos municípios em que não houver 

,c_:liret_6río .partidário organizado, inclusive nos _que 
_foreõú:riad(is.até 15 de julho de 1988, asonven
ção de qJJ.e trata o _artigo anterior será organizada 
e dirigida pela Comissão Direto'ra Municipal Provi-
sória... . . _ .. 

§ 19 A Conve_rição a que se réfere eSte artigo 
tÇ~á-~.seguj.nte_composiç~o: _ __ . _ , 
~_L:-:--:- .QS _m~bros da Comjss'ão Diretor.a Muni-

cclpãl ProviSória;- - - -
-_ D -_ a,s vereadores, deputados e senadores com 

d9ffiicili<;>_ elE:ltçral 09)l1llJ1icípto. 
- § 29 As convenções dos partidos habilitados 

na forma do artigo 7~ desta Lei terão a c;:ompo
sição prevista no parágrafo anterior. 

§ J9_ Nos municípios de mais de 1 (um) mi
lhão de habitantes,·os diretórios das unida,des ad
rOinisfrati.vas- ou_ Zonas efeitorais equip~adas a 
município, que não tenham organização partidá
ria, serão representados nas convenções a que 
se ref~re esta lei pelo Presidente da Comissão 
Municipal Provisóiía. ---
-_-Art. __ 13. Para as eleições previstas nesta lei, 
o ·pr"ãzo de -filiação partidária dos canditados en
cerrar-se-â no dia 10 de julho de 1988. 

Parágrafo único. Salvo os casos de coligação, 
o i::anditato não poderá concorrer ~m rna;i.s Qe 
:u.rl)a c;onve11Ção J~ãrtidária._ -
, ~Art. 14. Cada partido político poderá registrar 
çandidatos para a Câmara Municipal até o triplo 
de Juga_res .a preencher. 
-~ .. 19 __ A_cqlígaç~o poderá re_gistrar o~ rlúmeros 
seguintes de caditatos: se_coügação de dois parti
dos, o_ quantum .definido no caput deste artigo 
mais de 40% (quarenta por cento); se coligação 
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de. _tr_ês partidos, o mesmo qUantum mais 60% 
(sessenta por cento); se coligação de quatro parti
dos, o mesmo quantum mais 80% (oitenta por 
celJ.to);_ se "cc~lijia~ãO _de m.a~ de quatro partidos, 
o mesmo quantum mais 100% (cem por cento). 

§ 29 A convenção do partido político poderá 
ftXãr, ~entrO dosJimites previStos neste artigo, 
quantOS ca"ndid.B.tos deseja registrar, antes da vo
tação de s_ua relação de canclita.tos. . 

§ 39 NO ·-easo ·de coligações partidárias não 
será obse~do para cada partido político o limite 
estabelecidO hO Caput deste artigo. 

Art 15:_- A Justiça Eleitoral, at~ o dia 10 de~· 
julho de 1988, d:C~arará o número de vereadores 
~a_c-~d~ _ma:n_i_apto, obse!Vadas as normas çons-- l 
tituClonaiS. , 

Parági'afo úriiCo. Na declaração-a que se refe~ , 
re e_sb:fartigO, sefão considerados os_da,d_os popu~ 
Iacionais atualiz..ado_s em 15 d~ junho de 1988 
pela Euiidaçã~ InStituto BrasileirO de Geografia 
e Estatística - IBQE. __ _ . . _ ·-· _ 

-Art. 16 .. A ins~Jjç_ão _ _d~ c_;;màidatos às ~leiçõ,~s 
majorltárias._e de -~hapa às eleições prOporcionais, 
para decisão da conveção, poderá ser feita por 
ComiSsão_.ExeCutiva· ou CoinisSão Diretora Muni_~ 
cipal Provisória,_Qy__ cada _grupo de 10% (dez_ por 
cento) âOs-_ConV~nCionais. -

§ 19 05 atuàiS vereadores serão ConSidera
dos canditatos natos .dos partidos políticos a que 
pertencerem ila data das_re_sped.hlaS_conven_ções. 
- § 2<? A inscrição a·que se refere oc_aputdeste 

artigo setá feita na Secretaria da Çomf$ão Pte<;u
tiva ou Comis~o Direto_r_a Municipal 'J'rovisória, 
até_ 48 (quarenta ~ 9ito) hpras do lrúcio da çon-
venção:- -, - - - -~ - · 

§ 39 Serão votadas .em ~cruUnios çl.iferentes 
as chapas de can<ti.datos às _eleições riiajoritárias 
e propordonais. 

§ _ 49 Nenhum convencional poderá subscre
vei' mais -de üma chapa e neilhum candidato 
poderá eoncorrer ao me:smo cargo em çhapas 
diferentes, ficando i:muladas as assinat~J,ras em 
dObro. 

§_-5<? _-Todcls as chapas que obtiverem, no mi
nimo:_~.O% (Y!nte._pOr_Cento) dos votoS. dos con
VencionáiS partidPárào', prOpordõhalrnéilte, obe
decida a ordem de votação, da lista de candidatos 
do partido às ~leiç:ões para a Câriiarà- Municipal. 

Art 17. Os presidentes dos Diretórios Muni
-cipais -oU-dis-COmiSsões· _biretofqs -MUniCipais 
provisórias solicitarão à Justiça Eleitoral o registro 
dos candidatos indicados -na coiivenção. 

§ 1-? No caso~Pe;; c.o_Ugação, o pedido de regis
tro dar-se-á na conformidade do disposto no índ
so 11 do artigo 1 O dest~Jei~_ 

§ 2Q Na hipótese_ de os partidos ou coJigações 
não requererem os registras dos seus candidatos, 
estes poderão fazê-lo perante_a_Justi!):a_El_eilç:lral 
nas 48 (quarenta e oito} horas_ seguintes ao encer
ramento do prazo previsto no artigo 11 desta lei. 

§ -3<? Erri caso de inerte, renúncia Ou ili9ef~ri
mento de registro de candidato, o partido ou coli
·gaçã6 _ deverá providenciár sua sUbstituição no 
prazo d~ até 10 (d~ dias, por decisão da maioria 
absoluta da ComísSão_ExeCqtivà M\Jniç:ipal ou Co
missão Diretora Muilkipal Provisória do partido 
a que pertence .o substi,tuído. 

§ 49 Havendo vagas a preenche( lias chapas 
para as eleições proporcionais, as indicações se
rão feitas pela Comissão Exeç1,1_tiva Municipal ou 
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Comissão Diretora Municipal Provisória, no Prazo
estabelecido no artigo 11 desta lei .. 

Art. 1_8. __ AJustiç:ê\ E]eitorã.l regulará a-ideotifi
cação dos partidos e seus candidatos. 

§ }9 Aos partidos fica assegurado o direito 
de manter os números atribuídos à sua legenda 
na eleição anterior e, ao candidato, nessa hipó
tese, o direito de manter o número que lhe f6i 
atribuído na mesma eleição. 

§ 29 No caso de_ coligação na eleição majori
táda, a mesma optará, para representar seus can
didatos, entre .os números·des_ignativos dos parti
dos que _a integram; na coligação para eleições 
proporcionais, os candidatos serão inscritos com 
o número de série d? res~ectivo partido. 

Art. 19. As cédUlas oficiais Paia às eleições 
regulamentadas p-or esta lei serão -confeccionadas 
segundo o modelo aprovado pela Justiça Eleito
ral, que as imprimirá, com exCluSividade, para dis~ 
tdbuição às mesas receptoras. A impressão será 
feita em papel branco e opaco, com tipos unífor
mes de letras, podendo as cédulas ter campo-s 
de diferentes cores, conforme os cargos a eleger, 
números, fotos ou símbolos cjue permitam ao 
eleitor, sem a possibilidade de leitUra de nomes, 
identificar e assinalai' os candidatos de sua prefe~ 
rência. 

§ 19 Os candidatos para as eleições majori
tárias, identificados por nomes, fotos, símbolos 
ou números, deverão figurar na ordem determi~ 
nada por sorteio. 

§ 2ç Para as eleições realizadas pelo sistema 
proporcional a cédula terá a identificação-da le
genda dos partidos ou coligações que concorrem, 
através de símbolo, número ou cor, e terá espaço 
para que o eleitor escreva ·o nome ou número 
do candidato de sua preferência. 

§ 39 Além das caracterlsticas previstas neste 
artigo, o Tribunal Superióf"ElieifOrãl poderá esta~ 
belecer outras no interesse de tomar fácil a mani
festação da preferência do eleitor;bem como defi~ 
nir os critérios para a identificação dos partlâos 
ou coligações, através de cores ou símbolos. 

Art. 20.- Nos municíPios de mais de 200.000 
(duzentos mil) eleitores, o Tribunal SuperiOr Elei
toral determinará a adoção_de_ providências para 
a aplicação do disposto na Seção V do CaPitulo 
II do Título V da Lei n• 4.737, de 15 de julho 
de 1965 - Código Eleitoral. -

Art. 21. O candidato poderá ser registrado 
sem o prenome ou com o nome abreviado, ape
lido ou nome pelo qual é mais conhecido, até 
o máximo de 3 (três) opções, desde que não 
se e5tabeleça dúvida quanto a sua idéntidade, não 
atente contra o pudor, não seja ridículo ou irreve
rente. 

Parágrafo único; -Para efeito de registro, bem 
como para apuração e contagem de _votos, no 
caso de dúvida quanto·à identificação da vontade 
do eleitor, serão válidos e consjgnados os nomes, 
prenomes, c_ognomes_ou apelidos de_cand!datos 
registrados em eleições imediatamente anterio~ 
res, para os mesmos cargos. . . " 

Art. 22. Se o.elevado número de partidos e 
candidatos às eleições proporcionais tomar inviá
vel serem afrxadas suas relações dentro da cabine 
indevassável, a afJXação poderá ser efetuada em 
local visível no recinto da seç:ão eleitoral. 

Art 23._- As Mesas receptoras serão também 
Me.sas apuradoras. 

- --'-Art. 24. O mandato eletivo poderá ser impug~ 
nado ante _a Justiça Eleitoral no prazo de 15 (quin
ze) dias_~pós a diplomação; instruída a aÇ:ão :coin 
provas.'-C:oOclusivas -de abuso do. poder econô: 
mk:o, COrrupÇão ou fraUde-_ e transgressões elei~ 
torais. :..=- - - -

Rará9:rãf0 -úniCo. -A ação de impugnação de 
mandato tramitará em segredo de Justiça, res~ 
pendendo o autor, na forma da lei, se temerária 
ou-·de manifesta má~fé. -

Art: 25. Ao servidor público, estatutáriO ou 
não, dos órgãos ou entidades da administraçãO 
diretã Ou iridireta da União, doS Esiados, do Dis
trito Fedêt_al, dos MunicípioS e dos Territórios, das 
fundações instituídas ou mantidas pelo poder pú~ 
blico,~e __ aó empregaâo dé empresas concessio~ 
nárlos de serviçOS pÓ.bliCÕS fíca ass-egurado o _di~ 
reito à percep-ção de _sua remuneração, como se 
em exercíc_io de suas ocupações habituais esti~ 
vesse, durante o lapso de tempo que mediar entre 
o registro de sua candidatu~a_ perante a Justiça 
Eleitoral e o dia seguinte ao da eleição, mediante 
simples Cõlnunicado de afastamento, para prO
moção de s_ua _campanha_ eleitoral. 

ParáQrafo único. O direitO de áfastamento 
prevístO no caput deste artigo se aplica aos em
pfe9aàos de outraS empresas privadas, ficando 
estas desObrigadas do pagamento da remune
ração r~l~tiva ao período. 

Art. 26. Na divulgação, por qualquer forma, 
de resultado de Prévias, pesquisas ou testes pré-e
leitorais, devem _ser incluídas, obrigatoriamente, 
as seguintes informações: 
- a) período de realização do trabalho;-

b) nomes de bairros_ ou localidades pesqui
sadas; 

-c::)número de pessoas ouvidas em cada bairro 
ou localidade; e 

d) nome do patrocinador do trabalho. 
-§ 1" Quaisquer prévias, pesquisas ou testes 

pré-eleftç>[êlissomente poderão ser divulgados até 
o dia 2!fde oiJtuoro de J9BB. - · 

§ ~ Em caso de infrã.Ção do dispoSto neste 
ã'rtigo, os responsáveis pelos órgãos de divulga
ção infratores estarão sujeitos à pena cominada 
no -artigo 322 da Lei n~ 4. 737, de 15 de julho 
de 1965 ~ Código Eleitofal. -- -

Art 27. São vedados e considerados nulos 
de pleno direito, não gerando obrigações de espé
cie alguma para a pessoa jurfdlca interessada e 
nenhum direito para o beneficiário, os atas que, 
no período compre_endido_entre a data da publica~ 
ção desta lei e_o_término do mandato do prefeito 
do município, importarem nomear, contratar, ad~ 
mitir servidor público, estatutário ou não, na admi~ 
nistraçao direta e nas autarquías, nas sociedades 
de economia mista, empresas públicas e funda~ 
ções institufdas ou mantidas pelo poder público. 

§ 11 Serão igUalmente_niiloS os atos que, no 
período compreendido entre a data da publicação 
desta lei e- o término do mandato do prefeito, 
importarem em dispensar, demitir, transferir, su
P:ifrnir vantagens de qualque~ espécie ou exonerar 
ex.;offido servidores municipais, sejam quais fo~ 
rem suas categorias ou eSpécies. 
~ § 29 As vedaçõeS deste artigo não atingem 
os atas de: 

1-nomeação de aprovados em -c-oncurso pú~ 
bliç::o:ou de ascénsão funcional; 

U- nomeação ou exonecação de cargos_ em 
comissão e designação ou dispensa de função 
de confiànça; - · '--- - -
. m......:: nome"ação para _cargos do Poder Judiciá

rio, do Ministério Público, de Proc_uril_dpJ:es c;i9 E~
tado e dos Tribunais e .Conselhos de COntaS,; . _ 

IV- decorrerites de lei estadual, ainda_ que 
aprovada nos periodos proibitivas estab_elecidos_ 
neste artigo. 

§ 31 Os atas editados_ com base no §_2_~deste 
artigo deverão ser fundamentados e publicados 
dentro de 48 (quarente e oito) horas após a sua 
edição, no respectivo órgão oficial. 

§ 49 O atraso da publicação do Diário Ofi
cial relativo ao.s; 15 (quinze) dias _que antecedem 
os prazos iniciaiS a que s_e refere este artigo implica 
a nulidade automática dos a tos -r:elativos a pessoal 
nele inseridos, salvo se provocados por caso for
tuito Ou força maJor; - -- ---

Art. 28. A propaganda eleitoral no_ rádio e na 
televisão, para as eleições de 15 de novembro 
de 1988, restringir~se_-á, únicaffiente, ·ao horáriO 
gratUito disciPlinado pela JustiÇa EleitOral, Cóm 
expressa proibição de qualquer propaganda paga, 
obedecidas as seguintes normas: 
I- todas as emissoras do Pals reservarão~ nos 

45 _(quarenta e cincO) dias anteriores à antevés~ 
pera das eleições, 90 (noventa) minutos diários 
para a propaganda, 45 (quarenta e dnc_o) minutos 
à noite, entre 20h30rii.iri. (Vinfe horas e trinta minu
tos) e 22h30min (vinte e duas horas e trinta minu
tos): 

·u-a Justiça Eleitoral distribuiiá os horários 
reservados entre_os partidos polLticos que tenham 
candidatos registrados às eleições majoritáriaS, 
às eleições proporcionais, ou a ambas, obs~zyW~ 
aos os seguintes critérios: 

a) 30 (trinta) minutos diários divididos da se-
guinte forma: __ . ~ 

1 -até 5 (cinco) minutos, distribuídos cOm os 
partidos políticos Sem represerltação nO Congré;
so Nacional, limitado ao máximo de 30 (tririta) 
_segUiidOs para ~da um; -
~~o restante-ao tempo será dMdido igual

mente entre os Partidos Políticos com represen
taÇão no "Congresso Nacional, com O míriiinO de 
2 (doiSYmihutos e o máXimo de 4 (quatro) mi-
nutos; -- -

b) 30 (trinta) minutos diários distribuídos entre 
oS Partidos Políticos, na proporção do número 
de seus representantes no Congresso Naciorial; 

c) 30 (trinta) rriinutos diários distiibuidos entre 
os Partidos Políticos, na proporção do número 
de seus representantes na Assembléia legís1ativa; 

d) ao Partido Político a-que tenha sido distri~ 
buído tempo diário inferior a 1 (um) minuto, facul~ 
tar-se-á a soma desses tempos para utilização 
cumulativa até o limite de 3 (três) minutos; 

e) os Partidos Políticos que só registrarem can
didatos a uma das eleições, proporcional ou majo
ritária, terão direito à metade do tempo que lhes 
--caberia de acordo com os critérios das alíneas 
a, b e c deste inciso, inclusive no que se refere 
aos tempos mfnimos; 

f) a redução prevista na alínea anterior não se 
aplicará nos critérios das alíneas b e c se o Partido 
Político registrou candidatos em ambas as elei
ções, ·mesmo sendo em coligaçã-o; 

g) se o atendimento ao disposto na alínea a 
ultrapassar os 30 (trinta) minutoS, 6 excessO Sérá 
deduzido no tempo previsto na alínea b; no caso 
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de sobra de tempo, o excesso será acrescido ao 
tempo previsto na mesma aJínea b; 

III-na distribuição do tempo a que se refere 
o Item 1 da alínea ·a, .do inciso anterior, a coligação 
se eqUipara- a um Partido, qualquer que seja o 
número de Pártidos- que a integram; no que se 
refere'ao item 2 da m~ma alínea, em caso -de 
coligação·, a distribui~ào do tempo obede~rá ao 
seguinte: se de 2 (dois) Partidos, o tempo de_um 
mais· 50% (cinqüenta por Cento}; se de.3 (três) 
ou maís, o tempo de um mais 100% (cem por 
cento); ~ ·~ ~ 

IV- em caso de ·coligação· entre Partidos com 
representação e Partidos s_em representação no 
Congresso Nacional, estes não pode_rão acre'S-· 
centar mais do'que o ·tempo conferido a um Par
tido· na· item 1, ·alínea a, do inciso li; 

V- a representação de cada Partido no Con
gresso Nadonal e na Assembléia Legislativa, para 
efeito da distribuição do tempo, será a existente 
em 1 O de julho de 1988; 

VI- onde não houv~r Assembléia Legislativa, 
a distribuição do total do tempo previsto na alínea 
c do inciso J[ deste artigo far-se-á _na _proporcio
na1idade da representação do -Partido no Con
gresso Nadonal; 

VII- compete aos Partidos ou col!gações, por 
meio de Comíssão especialmente designada para 
esse fim, distribuir, entre os candi_datos registra
dos, os horários que lhes couberem; 

VIU- desde que haja concordância entre todos 
os Partidos interessados, em cada parte do horário 
gratuito poderá ser adotado critério de distribui
ção diferente do fLXado pela Justiça Eleitoral, à 
qual caberá homologar; 

IX-as emissoras de rádio e televisão ficam 
obrigadas a divulgar, gratuitamente, comunica
dos ou instruções_ da Justiça Eleitora1, at~ o máxi
mo de 15 (quinze) minutos diários, consecutivos 
ou não, nos 30 (trinta) dias anteriores ao pleito; 
X- independentemente do horário gratuito de 

propaganda eleitoral, fi<::a facultada a transfT!_issão, 
pelo rádio e pela televisão de debates entre os 
candidatos registrados pelos Partidos Politicos e 
coligações, assegurada a participação de todos 
os Partidos que tenham candi~atos, em conjunto 
ou em blocos e dias distintos; nesta última hipó
tese, os debates deverão fazer parte de progra
mação previamente estabelecida, e a organização 
dos blocos far-se-á mediante sorteio,_ salvo acordo 
entre os Partidos interessados. _ .. 

Arl 29. Da propaganda eleitoral gratuita po
derão participar, a1ém dos candidatos registrados, 
pessoas devidamente credenciadas pelos Parti.._ 
dos aos quais couber o uso dQ tempo, mediar:rte 
comunicação às ernis$Qt:.as_ pela comissão a que 
aJude o inciso VI do artigo anteriof, reguardada 
aos candidatos a destinação de pelo menos dois 
terços do tempo, em cada programa. 

§ 1'1 Não depende de censura prévia a propa
ganda partidária ou eleito('al feita através do rádio 
ou da televisão, respondendo cada um pelos ex
cessos cometidos, com a apuração da responsa
bilidade solidária do Partido a que for atribuído 
o horário. 

§ 29 Fica assegurado o dir:eito de resposta 
a qualquer pessoa, candidato ou não, à qual sejam 
feitas acusações difamatórias, injuriosas ou calu
niosas, no horário gratuito da propaganda eleito
ral. O ofendido uti11zará, para sua defesa, tempo 
igual ao usado para a ofensa, deduzido do tempo 
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rese_tva® jlQ_mesmo Partido em cyjo_ horário e~ta 
foi cóhiétida.. - '"-- --- - ' 

Art 3"0;- Ocorrendo-a hipótese de eleição .. ~m 
segundo turno, a distribuição do tempo far:se-á 

.. _igualmente entre os Partidos.ou.c:Qligações_ dos 
candidatos concorrentes. _ _____ _ _ _ · 

-§ 1 ~ Na hipótese prevista neste -ãrtigO~ O tein-
- po reServadO para a prOpaganda eleitoral gratuita 

será _de 45 (quarenta _e_ cinco) minuto.s: diáJios, 
- -sendo a- metade: à noite, entre 20h3:0IT!iil (vinte 

hOras e trintã minutOS) ·e 22h30mit? (\1nte e Çuas 
horas _e_ tdntél .rninu~çs)i 
_ ~ 29 A_ pr~paaanda_ eleitor:al gratuita •. no se

gundo tumo. r.eª-lizar-s~á do_dia 29 de n<?V_e_~Jo 
a 1.3 c:te dezembro, d;spensada a obrigatoriedade 
da .utlli~Ção- de_2/'J _(dqis ter_ços) do tenípo" pelo 
c~lldicJatq, p~sta no lapqt ~o artigo anter!or_. 

~Art. 31. Pela imprensa estrita será permitida 
a divulgação paga de cunicu)um vltae doccandi
dato, ilustrado ou não com foto _e u_m_ slogan, 
dO Tiúmero ae SeU registro na JUstiça Eleitoral, 
bem como do Partido a que pertence. 

Parágrafo único: O eSpaço máximo· de cada 
anúncio a ser utilizado, por edição, é de 240 ·cr-if 
(duzento_s e quarenta .~ntíri\etros quadradp~) pa
ra ca,da candidato à eleição_proporcional_e.de 
360. crr} (trezentos_e se~nta_centíme~,qua
drados) para cada candiclato à eleição majo_ri~ri!l. 

Art. -32. Eni:_b-enS-pcirtiC:UJãres, fica livre a fJXa
. ~o de pi-opagãn~a E!leitoral com a permissão 
- _Q_o"d~teiitC:ii'-de sua posse; nos bens que.depen

dam-de concess&o çlo Poder Públko_ou_,que a 
__ ele perteÍlçam, bem comõ nos .. de uSo çomJ.tm, 

é proibida a -propa:gahda, inclusive por meio de 
faixas ou cartazeS ãfixados em_quadros ot,J. painéis, 
$à1vo.: em- ioca_is indiCados pela Prefeitura, com 
igualdade de condições para todos os Partidos. 

Art. 33, _Constitui crime eleitoral, punível com 
a pena de detenção de 6 (seis) meses a 1 {um) 
anp_~_cass_ação do ~istro; se o resporiSável for 
candidato, a divulgação de qualquér e5_J)éde de 

. Propaganda política mi data- da_g_le:ição, mediante 
publicações, faixas, Cartazes, dísticos em vestuá
rios, pQ_~tos de d~tribuiÇão ou entrega de material 
e qualquer forma de aliciamentoz coação 04 mani
festação tendente a intlUir, çgerci~var:ru;ryte,. na 
vêliltiide do eleitOr, junto às seções eleilQrai~ ou 
vias públicas dE! acesso às mesmas. _. 
- -Ai·C"34.- O Poder Executivo, a· seu critérió,' edi
tara-normas regulamentarid() O modO -e a·torma 
de -ressarcimento fiscal às-é missaras de rádio e 
de televiSão, pelos espaços dedicadoS ao-bQfário 
de" prOPãgãnda eleitorãl gratUita. -_ 

- --M_ 35. São anistiados os_débitos decorren
:_t~da inultgJ -pieivistâ nO'artigo &'da Lei n9 4.737, 

--de 15 de julho de 1965, aoS que se insCreverem 
-como eiertóres até a data do encerramentO do 
prazo \te aii5timento Para -as ekdçôes de J9_P:e 
novembro de 1988, bem Como os dos eleitores 
inscritos e.que não votaram nas eleições de 15 
de nóVeiTibrO de 1986; .. · · 

Art. 36. S.ão revogados o artigo 21 e seu pará
grafo único da Lei n~ 5.682, de 21 de jl_.l,lho de 
1971, que disciplinam a alteração estatutária e 

- pr6gr'alriãticà dos Partidos Polfticos. 
Art. 37. O T ribuna1 Superior Eleitoral-TSE, 

expedirá !nstftlç~s para·_o_fi_el Cumprimento desta 
lei, iÕçluSive adaptando, naquilo em que ela ror 
omissa, aos disposi~os con__stitucionais, as regras 
para as eleições deste ano. - -

Art,_ Jª~·. -Q.Tribuna1 Superior Eleitoral poderá 
- corrlpleffientar_ o disposto -nesta lei, através de Ins

trução Normativa, sobretudo para cumprimento 
dO _que fOr éstabel~ddo na nova Constitui~;ã"o_fe~ 
der~ .a ser promulgada pela Assembléia Nacional 
Çonstituinte~ _· ___ -- --- 0~0 - c--- --_- ---

Art. 39, .:Esta lei ~ntra e_m 0gor 11a da~ de 
sua publicação. . . 

_Art. 40. Revogam-se as disp_osiçõ~s em con- _ 
tráiio. - - _, -- - - -

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -
Em' discussão a ·redação final. (Pausp..) 
~- Não havendo quem deseje fazer uS:o_da palavra, 
encerro a·disçussão. 

Em votação: 
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram per-

manecer. sentac;los. (Pausa.) - -
Aprovada. - -
Aprovada a redação final, a matéria volta à Câ-

mara dos Deputados. -

O Sr. Mário Covas- Sr. Presidente, peço 
a palavra para breve comunil:;aç~o. 

O SR. PREsiDENTE (Humberto Lucena) -
Conc_edo 'a -p'afavra ao_ nobre" Sr. Senador Mário 
Covas, para breve comunicação_. 

O SR. MÁRIO COVAs (PMDB- SP. Para 
breve comunicação. Sem revisão do_oraQor.)_-
Sr. Presidente> Si:s. Senador_e_s: . _ 

Solicitei a palavra para uma rapidissima cOmu
njç:ação; que me julgo no dever de fazer_ 
~Aprendi a admirar profundamente, embora te

nha tido muito pouco convívio com S._Ç:X.•, a um 
homem que deixou recentemente esta Ca_s_~. o 

_ Sen11dor YJrgíliÇI _Iáyora. E il'\e~n_1~ __ qu~ndo tive 
-_ oportUnidade_de_ [azê_~l_o, no instante em que ?eU 

passamento era anunciado à Câmara, o Senador 
Vggijio Jávora me parecia,_ durante a fase de traba
lho cOnstitucional, cjuando- pude ter a oportuni

_dade de l,lm convívio maior com S. EX', uma da
quelas PeSsoas que já eilcontrararn a_ sua própria 
verdade, que podiam conduzir os seu_s .atóS, os 

-· seUs gestos, as suas atitUdes, e, sobretudo, as 
_ suas palavras com moderação, com a __ consciên

da, com a fleXIbUiQa,de_ ~ com a tolerância, que 
é uma imposição no- convivia do ser humano, 
partiéularm~nte nes_ta <:asa. ·-- _ _ 

Hoje, er:n especial, ~ afirmar gue em pelo 
menos dois dispositivos de dificílimo acordo nesta 
Casa_- a es.tabilid.aÇte _e a _d.E::fi11içâ9 de proprie
dade ~. não fora a participação ao Senãdor Vkgí
lio Távora provavelmente não teríamos chegado 
a um acordo. _ ----·- _ __ ·--- ___ ___ _ _ __ 

Hoje, V~rgílio nos falta e manda a Lei Eleitoral 
que S. & seja su_bstituído pelo seu Suplente. 

·E encontro hoje no Correio Braziliense decla
ração do nobre Senacior Afonso Sancho, que aqui 
assume o lugar _d_Q no_sso _companheiro Virgílio 
Távora,- a notícia está vazada riestes termq_$: 

"O n6Vd Senador do PDS do Ceará, Afonso 
Sancho, que aSsumiu ontem a cadeira do 
fa1ecido V~rgílio Távora no Senado e n_a Cons
tituinte, afirmou, logo depois da posse, que 
o Senador Mário Covas_(PMDB ~ S.P) tentou, 
Sem êxito, transformar ã Assembléia Nacio
nal '"num chiqueiro das es-querdas radicais." 

Normalmente, eu não responderia a esta deda
_raçáo. O Senador tefá, certG~mente, Ci c:j_esprazer 
de conviver CmTI.jgo aQui, neste Senado. De forma 
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que, pessoalmente, não irei além do fato de conK 
signar essa afirn:lação. Não sei que tipO de asso
ciação freudiana ·a levou a usar a palaVra "chiquei
ro": Eu não ·o faria· e, em absoluto, admito qUe 
a1guém o faça, tentar transformar esta Assembléia 
Constituinte num chiQueiro, porque,. aá que eu 
saiba. chiqueiro é lugar de porCos. Não o fiz, nem 
pretendi jamais fazê-lo. Tehho aS minhas limita
ções, é verdade, não tenho a menor dívida. Certa
mente o meu Partido, São PauJo, este Seri8.do, 
estariam melhor representados se as posições 
que ocup9 fossem_ por outro. ocupadas. (Não 
apoiado!) No entanto, deixo· consignado, Sr. Presi
dente e _Srs. Senadores, pata .wn companheiro 
com quem hoje inicio um_ convfvio- que teremos 
de fazer, e até onde sei a minha exp-eriência não 
é grande, sou_ quase um noviço· na vida parla~ 
mentar, embora tenha todo um pass_ado que, ao 
contrário do_de outraS pessoas; foi cortado, e, 
sobretudo, noviça neste Seilàd6, onde estou há 
quase um ano e melo e quase não pude freqüen
tá-lo. 

A despeito de tudo isto, a minha atitude para 
com o novo·companheiriinão vai mudar~ --

Apenas, Sr. Presidente, fi_ca O registro, porque, 
fazendo-o neste instante, homenageio a figurà de 
Vlfgílio Távora. S. ~não nos falta apenas fiSica
mente, nos falta na sua dimensão política. (Pal
mas.) 

O Si". Monso Saricho-Sr. Presidente, peço 
a palavra para uma explicação pessoal. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -
Concedo a palavra ao nobre SenadOr Afonso San
cho. 

O SR. AFONSO SANCHO (PDS~-CE.Para 
explicação pessoal.)- Sr. Presidente, Srs. Séna
dores: 

Tenho mais de_ trintã--cfr'iOS- de experiência de 
jornalismo -e, infelii:meritê; devo confessar que 
muitas vezes não_sai escrifo aQuilo que a pessoa 
quis extemar. Então, primeiro: n·ão foi tão -IOQ-o 
que tomei posse que der a(:1Uela déclaraçáo; se
gundo: uma pessoa desse jornal me telefonou 
à noitinha e me perguntou sobre o_ assunto da 
Constituinte. O ·que elfOíSse;-e~reãfirmO - não 
sei se o Senador vãi gostar ...:.... é qUe, realmente, 
o Senador, no il'llcio da Constituinte, transformOu 
aquela grande convenção en:t um departamento 
de esquerda. o que eu disse está Publicado em 
editoriais de grandes jornais do Pais. Não foi novi
dade. 

Outras conclusões que devem ter sido tiradas, 
a declaração foi por telefone, não assino as mes
mas. 

De .forma que, não tive· a intenção nem tenho 
a intenção de ofender a quem quer que seja. Se 
o Senador Mário Covas ficar magoado, sinto tain
bém profundamente, pois -não foi minha intenção 
ofendê-lo. 

Esta era a _explicação pessoal, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -
Item 2: 
Discussão, em tUrno único, do Parecer da Co

missão de Relações Extér16i"es sobre a Mensagem 
n• 145. de 1987 (n• 242/87, na origem), de 14 
de ag_osto de 1987, pela qual oSenhorPresi_dente 
da República submete à debberação do Senado 
a escolha do Senhtir Murilo Gurgel Valente, Em
baixador do Brasil juntO ao Reino da Noruega, 

para, cumulativamente, e:ketCer ã fúhçdo de Em
baixàdor do Brasil junto'à República da Islândia. 

T' ' ,,- •lt-Ó 

~Item 3: 

Discussão, em turno (mico, :.cio- Parecer• da .. Co
-missão de Relações ExterforésSobre a Mensagem 
-n9 158, de 1987 (n9 258/87, na origem), de 25 
de agosto do corrente ano, pela qual o SenhOr 
Presidente da República Sl!-bmete à deliberação 
do Serlctdo a esc:cilhã do SenhOr Octávio Rail'iho -
da- Silva NeVeS. Embaixador dg BraSil jUntO à Re
pública _da fndia, para, cumulativamente,. exercer 
a função de Embaixador do·Brasilojunto aO Reino 
do l'jepal e República de Sri Lanka.· ·· ' 

, ,Item 4: 

Discussão, em turno único, do Pareeer dá Co
- miss.â.o de_ Relaç.õe.s Exteriores sobre a Mensagem 
n• 206. de !987 (n•~319/87, na origem), de 24 
de setembro de-1987; Pela qUal o Senhor Presi
dente _da República submete à deliberação do Se
nado a escolha do _Senhor Aderbal Costa, Embai
xador do Brasil juÔtO à RepUbliCa COOPei-a:tiva da 
G1.1iàha, para, ~i..uitu_lativ~n:tel1:~· ~erc;er ~ tt{n,Ção 
de Embaixador do Brasil junto a São Vicente e 
!Jrânadinas. - · ' - ·. ,". · -- · · • '.-----, ' 

ltem5: 
--.Di~sã~: ~m ~mó fu;i~. dO ·parecer da. cc;.. 
rrUssão de Relações EJdérionis-sobre a Mensagem 
rJ9 _210, de 1987 {n9 334/87, na _origem), de 9 
-de- Outubro de -1987; Pela qual--o SenhOr Presi
dente da República submete à deliberação do Se
nado a escolha do Se_nhor Jorge Ronaldo de Le
mos Barbosa, Etnbalxadõr -do Brasil junto à RepúM 
blica do Zaire, para; ctimulãtivamente, exercer a 
função de Embaixador do Brasil juríto à República 
Popular do C~ngo. · -

Item 6: 

Discussão, em turno UrlicOi do PareCer da Co
missão de Relações ExteriOres sobre _a Mensagem 
n• 211, de 1987 (n• 335/87, na origem). de 9 
de OUtubro de -1987_, pela qual o Senhor Presi
dente da República submete à deliberação do Se
nadO a escolha -do Senhor Ouy Marie -_d_e_ C_á"stro 
Brandão, Embaixador do Br.iS-il junto à República 
do Sehegal, para, cumulativamente; exerCer a fim
ção de Embaixador do Brasil junto" à República 
Islâmica da Mauritânia. · · 

Item 7: 
O"~CUssã~: em turno ÚniCo, -d~ P~i~t~r da-C~

missão d.e RelaçQe_s Exte_ctores sobre a. Mensagem 
n• ;13], de 1987 (n• 392/87, na origem), de 30 
de o~b~o de 1987, pela_ qual o s~O__hor 'PI-esi
dente da República submete à deliberação do_ SeM 
nado a escolha do SenhOr Ja)rme Vílla-Lobos, 
Embaixador do Brasil junto __ à República Gabo
nesa, para, cumuJativamente, exercer a função 
de Embaixador do Brasil junto à República da 
Guiné-Equatorial. 

Jtenià: 
Discussão, em turno úniço, do Parec_er da Co

_mis~p de Rel_aÇões Exteriores sobre a Mensagem 
n9 445, de 1987 (n~ 642/87,_na origem), de 3 
de.dezembro de_1~87,_ pela qual o Senhor Presi
Qente d~ R,epúbllca submet~ à deliberação do Se
nado a escolha do Senhor ~rgio Seabra de Noro
nha, Ministro de Segunda ~asse, da Carteira de 

Diplomata, para exercer a função de Embaixador 
_:--~'? ~rasil_j~n,t?_~o ~&tacto d.o. cqv~e:-. .. . .. 
'-' ltem9:· 
' - - . ;• J -.~ ,, ' -_- '--' ' , . . 

_ .. ; D.i!;õp}s~q, ~':11. t!Jmp únjco, qo ~arecér da Co
·~-'Il~~ãp d~ R~l~sAeli ~eriqres Sç>bre ~ Mel)~gem 

_- fl9 __ ~~ • .-~a~ __ J9?7 (n~ .64~/87, na· origem), de 3 
de dezembro de 1987, pela qual o Senhor Presi
d,en_i~ ~ Repúbliç:a submeie à deliberação do Se

·nado a escolha do Senhor Raymundo Nonnato 
loyola de Ca;"$tio, Min!st,rq_d~ Priineirã ClasSe, d_a 
Carreira de DiPlomata, geyra exercer a função de 
Embci:ixãâór do Brasil junto ~ República das FiliM 
pinas. 

~ Item to: 
_. Di§cu_ssâo, _em_ turno único, do Parecer da ·co
-miss-ão de_ Relações ExterioreS sobre a Mensagem 
~ n' 39, de 1988 (n' 37/8B, na origem), de 19 de 
janeiro_ de 1988, pela qual o Senhor Presiderite 
da República submete à deliberação_ do Senado 

- a~scolhado Senh,or FernandO Silva Alves, Embai-
xador do- Brasil junto à República de Trinidad e 
T Q_bago, para, _SUJ'!1Uia~v~mente, exercer a função 
"d~ {;mi?Z!i~PP-t dQ Br&sjl junto _à CQn:1l!-JiJclade 
de Domínica. 

Item 11: 

:; ,_-i)Ji;;cus~o.~em turno únle.o;-do Parecer da Co
ITtiSSào de RelaÇões Exteriores sobre a Mensagem 
n• 56. de 1988 (no 66/88, na origem), ae 2 de 

, fevereiro de 1988, pela qual o Senhoi Presidente 
Çla República s_ubmete à deliberação do Senado 
ã: êscolhã do Senhor Fernando Silva Alves, Embai
xador do Brasil junto à República dé Trinidad e
T obago, para, cumulativamente, exercer a funÇão 
de Einbaixaáof do BiasJ! ]unto o à SaOfa Lú_da. 

itein 12: 

Discussão;~em turno único, do Parecer da Co
missão de Relações Exteriores sobre a Mel")sagem 
no--79, de 1988 (no 105/88, na origem); de 12 
de fevereiro ·do ·corrente ano, pela qual o Senho1 
Presidente da República submete à deliberação 
do senadO a ~se.cilha do SeiJhcir Joaquim 1Q-Iiácio 
Amazonas Macdowell, Ministro de Segunda Oas
Se, da Carreira de Diplomata, para: exercer a furi
ção de Embaixador do Brasil junto ao Reino da 
Tailândia. 

Item 13: 

Discussão, em turno único, do Parecer da Co-
missão de Relações Exteriores sobre a Mensagem 
n9 80,-de 1988 (n9 _1 0_6/88, na origem), de 12 

~~-de feve"reiiro do corrente ano, pela qual o Senhor 
Presidente da República submete à deliberação 
do Senado a escolha do Senhor Brian Micl1aei 
Fraser Neele, Ministro de Segunda Oasse, da Car
reira de Diplomata, para exercer a função de Em
baixador do Brasil junto_ à República Federal da 
Nigéria. 

Item 14: 

Discussão, em turno único, do Parecer ~da Co
missão de Relações Exteriores sobre a Mensagem 
n' 10l,_de 1988 (n' 128188, na origem), de 15 
ç:le março de 1988;pela qual o Senhor Presidente 

_ _qa_ República- Submete à deliberação do Senado a escolha do Senhor Rehato Prado Guirrlarães, 
_ /1ini?ti:9__9~ Pnmei_raClasse, da C.:i.ireira de Diplo

mata, para exer~er a função- de Embaixador do 
Brasil junto à República da Venezuela. 
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Item 15: 

Discussão, em fumo úniCo, do Parecer da Cõ
missão de Relações Exteriores sobre a Mensagem 
n" 1D_8, de 1988 (n9 148/88, na origem) de 4 
de abril de 1988, pela qual o Sehhór Presidente 
da Repúblic-a submete à ·deliberação do 5eria'd0 
a escolha do Senhor Rubens Antonio B"arbosa, 
Ministro de Primeira Classe, da Carfeira de Diplo
mata, para exercer a função de Embaixador na 
delegação permanente do Brasil junto à Assoda
ção Latino-Americana de Integração. 

Item 16: 

Discussão, em turno único, do Parecer da Co
missão de Relações Exteriores sobre a Me!)sa"gem 
n' 110, de 1988 (n' 159/88, na origem), de 20 
de abril do corrente, pela qual o Senhor Presidente 
da República submete à deliberação do Senado 
a escolha do Senhor Asdruba1 Pinto de Ulysséa, 
Embaixador do Brasil junto ao Estado de Israel, 
para, cumulativamente, exercer a funÇão de Em
baixador do Brasil junto à República do Olipre:. 

Item 17: 

Discussão, em turno único, do Parecer da CO
missão de Relações Exteriores sobre a Mensagem 
n' III, de 1988 (n' 160/88, ria origem), de 20 
de_ abril de 1988, pela qual o Senhor Presidente 
da República submete à deliberação do Senado 
a escolha do Senhor Rona1do Mota Sardenberg, 
Embaixador do Brasil jurito à União das Repú
blicas Soviéticas, para; ·cumülativamente, exercer 
a função de Embaixador do Brasil junto à Repú
blica Popular da Mongólia. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -
As matérias constantes dos itens 2 a 17 da Ordem 
do Dia, da presente sessão, nos tennos da alinea 
h do art. 402 do Regimento Interno, deverão ser 
apreciadas em sessão secreta 

Solicito aos Srs. Fundonários as providências 
necessárias, a fim de que seja respeitado o dispo
sitivo regimentaL 

(A sessão transforma-se em secreta às 13,horas 
e 50 minutos e volta a ser pública às 13 horas 
e 58 minutos.) -

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -
Lembro aos Srs. Senadores que o Congresso Na
cional está convocado para uma reunião amanhã, 
às 9 horas e 30 minutos. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -
Está en-CeiTãda a sesSão. - - -- - -

(Levanta-se a sessão às 14 horas.) 

ATO DO PRESIDENTE 
1'1' 76, DE 1988 

O Presidente do SenadO Federa], no uso das 
atribuições que lhe conferem os artigos 52, item 
38, e 97, inciso IV, do Regimento Interno; em 
conformidade com a delegação de competência 
que lhe foi outorgada pelo Ato da Comissão Dire
tora n9 2, de 4 de abril de 1973, e tendo em 
vista o que consta do Processo n~ 019475/85-4, 

Resolve alterar os Atos desta Presidência n9 39, 
de 5 de dezembro de 1974, pubUcado no DCN, 
Seção II, de 6-12-74, e 147, de 5 de maio de 
1987, publicado no DCN, Seção U, de 9-6-87, 
para considerar aposentado Jorge Paiva do Nasci-
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mento, nç c~go _de .T:écnico_. LegisJativo,. Classe 
"Especial", R~(erênçfa NS-:-25,;dQ Quadro Perma
nente do Senado Federal, noS termos dos arügos 
101, inciso III, e 102, inciso I, a alínea '"à": da 
Constituição- da República· Federativa do Brasil, 
combinados com os artigos 428, inciso-U; 42"9, 
inciso I, 416, inciso O, e 414; § 49, da Resdlução 
SF fi?- 58, de 1972; artigo 29-, parágrafo'~únk:o, 
da Resolução SF n9 358, de 1983; artigo ·39 da 
Resolução Sf n9 13, de 1985; Resoluçãa:sp n9 
15, de 1987;- artigo 29 da Resolução SF n9- 182, 
de 1987, e art. -2~>, §·2-?,·da·Lei n9 6.323, de 197'6, 
combinado com a Resolução-SF n9 7, de-_1987, 
com proventos integrais, observado o dispcrsto 
no artigo 102, § 29, da Constituição Feder_ah ... 

Senado Federal, 8 de junho de 1988 . ...:....,; Sena
dor Humberto Lucena, .Presidente. 

PORTARIA 
N• 7, DE 1988 

·o Pnmeiro-:se-cretárro do Seriado Federru:-no 
uso das suas atribuições regimentais, ' ..-

ReSolve: · · · · ' ' 
Designar· AfrâniO Cavalcánti_- Mello Júnior, As

Sessór Legislativo, Hélío-PaSsos, Técnico ..---Le,sis
lativo e Aureliano Pinto de Menezes Técniéo Cew 
gislativo para, sob a presidência do primeir!J •. ffite
grarem a Comissão -d_e Inquérito incumbida de 
apurar os fàtos constante_s- do ProceSSo n9 
000589/88-8. .· .· ' ' ' ' 

Senado Federal, 8 de junhp de 1988. -Sena
dor Jutahy Magalhães, ?rimeirO-Secreta~i·: 

.PORTARIA 
N• 12, de 1988 

O Diretor-Ger~. d.o_Senac;lo Federal, no usq, das 
atribuições que lhe confere o artigo 215 do Regu
lamento Administrativo do Senado Federa], e ten
do em vista o ctisposto no artigo 482, parãgi'afo 
}9, do mesmo Regulamento, 

Resolv.e: .. 
Designar Victor Rezende de Castro Caiado, As-

sessor Legislativo, Wa1ter Va1ente, Assessor. Legis
lativo e_ Paulo de Tarso Bonavides Gouveia de 
Barros, Técnko Legislativo para, sob a presidên
cia do PrimeirO, integrarem a ComissãO -de Sindí
câl)cia incumbida_ d~ apurar os fatos constantes 
doid'rocessos n'' 005300/88-6, 004536/88,6, 
004529/88-0, 004530/88'5. 004531/88-4, 
004532/88-0, 004537/88-2 e 004579/88-7. 
-Senado Federal, 7 de junho de 1988. -José 

Passos Pôrto, Diretor-Geral. 

ATA DE CONSmWÇÃO DO GRCIPP 
BRASILEIRO ll'ITERPARLAMENTAR 

BRASIIJPOLÓNIA . 

A/Js vinte e seis dias do mês de maio de mil 
novecentos e oitenta e oito, às 10:00 horas, no 
Gabinete n9 43, do Senador João Menezes·, Anexo 
u- do senado Federal, N!uoiram-se, conforme lista 
de presença, os signatários da constituição_ do 
Grupo Brasileiro lnterparlamentar Brasil/Polônia. 
Usando da palavra o Senador _João Menezes sub
meteu aos presentes o Regimento lntemo que, 
Oépois de lido e discutido, foi o mesmo aprovado 
por unanimidade, passando a fazer parte integran
te da presente Ata. Acou deliberado que a Comis
são Diretora a ser eleita teria o mandato até o 
final da presente legislatura. A segujr o Senador 
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Odacir Soares sugeriu que _a primeira Comissão 
Diretora fosse assim constituída: Presidente de 
Honra - Senador Humberto Lucena; Presidente 
- Senador João Menezes; Vice-Presidente -
Deputado Inocêncio OUveir.:i; Secretário-Geral -
Senador João Lobo; 19-Tesoureiro- Senador 
Carlos.Alberto e 29- Tesóurelro --Deputado Herá
clito Fortes. A sugestão fOi aceita por unanimidade 
dos pres_entes -e, ato cOntinUo, empossados rios 
seus respectivos cal-gõs, sob ãplausos dos demais 
presentes. O Senador João Menezes, já na· cjuali
·dade de Presidente_ do Grupo, agradeceU-a pré
sença de todos e_ deu conhecimento a seus pares 
que iria oficiar ao Presidente do Senado Federal, 
Senador Humberto Lucena, ao Presidente da Câ
mara dos Deputados, Deputado U!ySseS Guima
rães e ao Embaixador da Polônia no Brasil, Senhor 
Stanislaw Pawliszcwski, comunicando a eleição 
da Comissão Diretora do Grupo Brasileiro lnter
parlamentar Brasil/Polônia e soUcitar o reconhe
cimento do Grupo como serviço de cooperação 
interparlamentar. O Senhor Presidente convocou 
a Comissão Diretora para reunir-se ordinariamen
te toda última quinta-feira de cada mês, em local 
e hora previamente_comunicados a todos os seus 
Membros, tudo de acordo com o que estabelece 
o art. 89, 19, do Regimento Interno. Antes de encer
rar os trabalhos o Senhor Presidente franqueou 
a palavra para quem dela quisesse fazer uso. Não 
havendo manifestação dos presentes o Senhor 
Presidente comunicou que a função de Secretário 
AdministrativO do Grupo BraSileiro, por sua indi
cação é aceitação unânime -dos presentes, seria 
ocupada pelo funcionário da Câmara dos Deputa
dos, Paulo José Maestrali. A seguir o Senhor_Presi
dente suspendeu a reunião por 30 minutOs para 
que se redig'isse __ .a preseirte Ata. Eu, Paulo José 
Maestra1i, SeCfeiário Adlninistrativo, lavrei a -pre
sente Ata. Reabertos os trabalhos foi lida a Ata 
que, colocada em votação, foi aprovada sem res
trições. Após assinada pelo Senhor Presidente se
rá enviada à publicação. Às 12:00 horas foi encer
-rada a reuOiãO.- JoãO Menezes. - - - -

DOCUMENTO CONSmUTIVO DO 
GRCIPO ll'ITERPARLAMEI'ITAR 

BRASIIJPOLÓNIA 

Os parlamentares signatários do presente do
cumentO se unem para fundar um Grupo Brasi
leiro de Parlamentares com o objetivo de promo
ver O estreitamento :clas-relaÇÕes-entre O_S partã
men.fO$ brasileiros e polonês, que, uma vez consti
tuído, envidará seus esfOrçOs no sentido de am
pliar o intercâmbio polí[co, econômico e cultural 
entre si. 

Este entei1aim-ent0, de cirâter permanente, se 
materia1izará através de organismo próprio espe
cialmente, sobre a denominação Grupo lnterpar
lamentar Brasil/Polôrna. _Esta uilião será inteQ-rada 
por grupo organizado em cada país, como legiti
mo representante do 'respectivo parlàmento. · 

Solidários com o objetivo acimã;-Subscrevem, 
Brasí1ia, 6 de maio de 1988; =--senadores: 

Odadr Soares; - João Lobo; - Alexandre 
Costa; -Saldanha Derzl. Deputados: Ulysses 
Guimarães;- José Teixeira;- Inocêncio 
Oliveira; - GDson Machado;- Furtado Lei
te; - Jesualdo Cavalcantl; HerácHto Fortes 
-AwaUra. 
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GRUPO BRASILEIRO INTERPARLA· 
MENTAR 

BRASILJPOLÓNIA 
REGIMENTO INTERNO 

TÍTULO! , . 
Disposições PrellnÍinares 

CAPITULO! 
Denominação, Sede, Objetivos 

e ComposJção 
Art. 1? O GrUpo Brasileiro ln!erparlamentar 

Bras.il/Polônia, tem sede na Capital da República. 
Art. 29_ O grupo tem por obejetiv.o o_ desenvol

vimento _de intercâmbio e a troca de experiências 
entre os Grupos; o intercâmbio político, econô
mico e cuhuraJ. 

Art 3o Fazem parte do Grupo Brasileiro lnter
parlamentar Brasil/Polónia os plembros do Con
gresso. Nacional que a ele aderirem. 

CAPITULOU 
Da Organização 

SEÇÃOI .. 
Dos Poderes 

Arl 4~' São poderes do grupõ; 
a) a Assembléia Geral; _e 
b) Comissão Diretora. 
Art 59 A Assembléia Geral será constituída 

por todos os integrantes do grupo devidamente 
inscritos. 

Art. 6? A Comissão Diretora compor-se-á de 
um presidente de honra, um Presidente, um vice
presidente, um se_cretário-geral, (1 ~ e 2~) Tesou- -
reiro, eleitos em reunião plenária. 

Parágrafo único. O presidente de honra será 
escolhido, alternadamente, entre os Presidentes 
do Senado Federal e da Câmara dos Deputados. 

Art. 79 No prazo máximo de 2 -(dois) meses 
após o início de cada legislatura, reunir-se-ão os 
integrantes do grupo, em Ass_embléia-Geral, pa
ra eleger, em reunião plenária, os membros da 
Comissão Diretora. -

Parágrafo primeiro. Assumirá a dlreção do_s 
traba1hos o último presidente do grupo e, na falta 
deste, o vice-presidente. Na fa1ta de qualquer dos 
previstos a direção dos trabalhos caberá ao mais 
idoso integrante do grupo presente à Assembléia. 

Parágrafo seQUndo. -A eieiÇZio far-se-á por es
crutínio secreto, sendo vitoriosa a chapa que al
cançar a maioria dos votos dos presentes. 

Parágrafo terceiro. -Se qUalqUer membro da 
COmisSão Diretora deixar de integrar o grupo ou 
renunciar, proceder-se-á à escolha de seu suces
sor, salvo se faltarem menos de 6 (seis) meses 
para o término de seu mandato. 

Parágrafo quarto. No caso de ausência total 
da COmisSão Diretora eleita, dentro do prazo dos 
6 (seis) meses do término do mandato, nos ter
mos do parágrafo anterior, a Assembléia Geral 
reunir-se-á para a escolha de nova comissão para 
completar o mandato da comissão ausente. 

Parágrafo quinto._ O _mandato da COmissão 
Diretora será de 2 (dois) anos, permitida a reelei
ção, salvo _o mandato do presidente de honra que 
coincidirá com o mandato da Mesa respectiva. 

Art. 89 A Comissão Dii"etora reunir-se-á, ordi
nariamente, uma vez por mês e, extraordinaria
mente, por convocação do Presidente ou a reque
rimento de, pelo menos, 10 (dez) membros do 
grupo. 

Parágrafo primeiro. As reuniões ordinárias e 
extraordinárias da Comissão Diretofa serão sem-

· j)r'e ãil.Unciada~ rio Diário dQ CÓngress..o~Nilcio
:Ral com antec_edência de,.pelo.menos,.48 (ÇJua
i'entci e oito) horas, desíQhand.o .dia.. hora ,e )Qc.al. 
~·-Parágrafo segundo. A Comiss.ã,a pjreto(q_deli
beratá- por maioria de votç>s, presente_a.m~ioria 
absoluta de seus.mernbro$,,salVQ qu~nto à ~pro
vação de Ata cwe in_dependerá ,de q~oQJm. . 

Art. 99 O Grupo reunir-se-á em reunião pie· 
nária pelo menos uma vez por ano, por convo
cação da Comissão Diretora ou a requerimento 
de, p_el_o menos, 1/3 (_um. t~rçp) dos, ipteg~antes 
dog(Upo. . , , , . , , , • 
, Art. 1 O? O:u>E:fYiçqs athpi'1i$'?th·:os çlo Qf!JPO 

. .sE:ráq_ ,de respÇ>rysabmd~d~ d~ um S~r~~r!o;_~d
rQirifstratiVo d~ es_cplh~ 9a Cpr:n~o Qi~etqr_<?-·, 

· • · · ·SEÇÃO II' 
· Da Presidência 

· Art. 11 o O pré3idente é o dirigente dos traba
lhos dentro das atribuições previstas neste Regi
mento. 

--Parágrafo primeiro. O presidente será, nos 
seus _impedimentos, substituído pelo vice-presi
dente, este, pelo membro mais idoso do grupO. 

--- Parái:Jrafo segu!ld~.-<?.P~e~i~~te·poderá ~ele
gar'ao vice-presidente competência que lhe é pró
pria. 

CAPITULO III. 
- -~ J?a Competência 

. Art. 12° Compete à Assembléia-Gerai: 
-a) _eleger a COmiSsãO Qi_retora _e indicar o presi

dente de honra do grupo;-
- b 1 alterar o Regimento Interno; 

c) apreciar o relatório dãS-ãtividades e a presta
ção de contas do exercício anterior; 

d) aprovar o orçamento anual da receita e da 
_despesa 

Art 13° Compete_à Comissão Diretora: 
a) dirigir os traba1hos do grupo na conformi-

dade deste Regimento; __ 
b) organizar o programa de trabalho do grupo, 

defirÍindo o-_ ca1endário anual de _suas atividades; 
c) compor delegações para a representação 

do grupo; 
d) propor alterações no Regimento lntemo; 

, .e) açeitar ou não pedidos de filiação ao grupo; 
f) autorizar as despesas do grupo; 
-g) atribuir a quota de contnbuição dos mem

_bros do grupo; 
-- h) dar ciência às Presidêndas das Casas do 

Congresso- da composição das delegações que 
representem o grupo; 

i) delegar ao presidente quaisquer de suas com
p-etências; 

j) escolher o secretário--administrativo previsto 
no;-

1) fiXar a competência do secretário-adminis-
trativo; _ _ 
- m) superintender os serviços administrãtivos 
do grupo; 
·- n}_autórizar a.__contratação_de serviçós-técnicos 

ou adminiStratiVos de __ caráter transitório; 
o) submeter_à assembléia-geral, anualmente, 

o relatório das ãtiVídades e a prestação de_contas 
relativos a_o exercfcio anterior;-

p > -Providenciar a participação do grupo nas 
ass_embléias gerais, congressos e outr.os encon
-troS de -_âmbitO internaCional, indicando aos Presi
dentes das duas Câsãs do COriQre$:56 NaciOnal 
()5_ nomes- dos parlamentares que comporão a 
delegação do grupo; e 
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,()'Propor, ~m reUniãO PI~n,ári~.·a ~~rc:>va~o 
dos voto, resoluções e rec:ornendações adotadas 
nos Encontros def q1,.1e participem no eXterior e 
sugerindo·as medid.às·a ·serem ·~Psesentadas à 
,coçsideré\ção 9'!5 au~Qri~~des _comp~ten~. 
- Art. 14~ Çompete_ ~ pr~sid.ênci~ ,d?. grupo, 
a_lém ~as ~p(e~sa~ cn~t~ .R~g~e!lf:.o. ~u- 4~c~r
rentes da natureza de suas funções e prerroga
tivas: 
I- quanto às reuniões plenárias: 
, a) ~qn_vocá:l;;ts, e pre~idi~las; . . . 
b) manter a ordem; 
c) conceder a palavra aos membros qué ã Soli~ 

citarem e submeter a discussão e votação as atas 
-e aSc-matériâS êo'RStàli.têS.aâ-Ofdem· da· Dia; 

d) dar-OOnfie"cínlénfo de todo o expediente rece-
bido e deSPachá~fo; · · · · · ~ -, ·. ,-"~·, ~. 

_ e) ded;iir conclusivamente as questões de ar-
. ·deffi- e- reélarriações; e 

-O suspender ou levantar as reuniões. 
II- quailto às reuniões da ComisSão· Diietora: 

· a) conVocá-las·e preSidi-las;. . . _ _ 
o b) toffiaf parte.nâs'dis-cussões é.delibe.rações, 

. C0In dirêitO a· Voto_ e a5sin-ar_ Os, respéctivos atas 
ereSôlUÇóes; ·, ._ __ . __ · . -~ ~~ _. 

- . ·c} diStribuir matena qtie demande parecer; e 
- . d) ser· órgão de Suas deCisões cuja exéç:Uç_ão 
· hão seja atribUída a óufrQs.d~_seUs membros. 

TfTULOII 
Dos Encontros lntemacionais 

CAPITULO I 
· Das Assembléias Gerais, CongréssOs 
· e Encontros ' 

.. Art. J5.. O .G)'upo. far-se-i r~pre~epia~ ~~ as-
. S€:robléias-ger~is, .con9iessõ's--e--errCQn,trPs- inter

n8d6fiai:f oriundo.s do patrocínio de Çlçgão inter
nacional ou a convite de outros Grupos de União 
lnterparlamentar e outros grupos que aderirem 
ao Grupo Jnterparlamentar Brasii/Polônia, através 

_de delegações .e?coJhidas dentre os parlamen· 
tareS ftliados,ap_Gnipo Brasileiro. . 

Art. 16., Os d~egados participantes.de.even
_tos intemacio~ais _e riacionais serão, designados 
pela_ Comissão Din:itora: 

Art 17. O número d€ delegados será fiXado 
pela Comissão Diretora, dentro das poss-lbilfdades 
fin~nceiras do Grupo. -· · - · -

TITULO III 
Dos Serviços Adnúnistrativos 

CAPITULO! 

Dos Serviços Administrativos 
e Atribuições do 

Secretário Adminisb'ativo 

Art. 18. _ Q~ s~ryiços administrativos serao 
executadoS pelo Secretário Administrativo do 
Grupo, sob a supervisão da Comissão Diretora. 

Art. 19. Compete ao Secretário Administra
tivo organizar os_;:oerviços administrativos do Gru
Po. secretariar as reuniões plenárias e da Comis
são Diretora, bem como zelar pelos documentos 
e. arquivos, providenciando as medidas necessá
rias ao bom funcionamento do Grupo. 
~ ~9~ __ Compete_ ªo_ funcion_ário designado 

pelo Presidente para acompanhar a delegaçao 
secretariar os seus componentes, preparar as tra
duções e -cópias dos trabalhoS a serem apresen
tados, assessorar a delegação tomaftdo, no exte
rior, todas as providências relativas_ à viagem, re-
servas de passagens e acomodações à elabora-
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çáo do relatório a ser apresentado pela delegação, 
· ap_óS o'seU reQ~~· :- .- .. R , .------:-- ' 

. , TÍfULO IV 
Dlsposlçõés Transitórias 

Att.- 21. · A CcirtJiSSáO Direfóra de'teriniliatá as 
prO'Jidênciàs de órCJem geral e admiflis_trativa, no 
sentido 'de adaptar o ghipO -às normas déste Regi
mento. 

Art. 22. O ano fmam::eiro será de }9 de janeiro 
a 31 de dezembro. _ 

Art 23. - Revogam-se as ciiSposir~e.s _em con
trário. 

ATA.DA 7• REuNIÃO ORDINARIÀ·· 
DA COMISSÃO DJRETORA,. 

REALIZADA EM 3 DE J(J)'IHO DE 1988 

Às dezesseis horas e trinta minutos do dia três 
de junho de um mil novecentos e oitenta e oito, 
na Sala de Reuniões da Presid_ê_nçia, reúne-!>e a 
Comissão Diretora do Sena'do Federal, presentes 
os ~lentíssimos Si:::hhores Senadores Hum- . 
berto L~cena, Presidente, Josê-lgnácio·, Priríleiro
Vice-Presidente, LoQrival Baptista. SegOrtdo-Vice
Presidente, Jutahy_Magalhães, Primeiro~SeC:retá
rio, Dirceu Carheiro; Térceiro-Secretáno, F(al1cis
co RoUemberg, João Lobo e Wi_lson __ Ma,rtins, Su
plentes. Presente, tambérri;-como- CõhVidado es
pecial, o ExCelentissimo $_enhor Senador Ronan 
Tito, representando a Uderança do PMDB. Dei
xam de comparecer, por motivos justificados, os 
Excelentíssimos .Sep!"tor_es .Senadores. Odacir 
Soares, Segundo-S!=!cre:tárlo, e João Castelo, 
Quarto~ecretário. . __ + • __ 

· Iniciados os trabalhos, o Senhor Pre~idente 
concede a palavra ao Senhor Primeiro-Secretário 
que submete _ao Plenário -da Comissão Dir,etora 
os seguintes assuntos: 

19) Proposta de Ato da Comissão Diretora rea
justando os valores dos subsídios e da ajuda de 
custo dos Senhores Senadores, a partir de 19 de 
junho de 1988, em 17,68 (dezesSete Yírgu1a ses
senta e oito por cento), em decorrência da varia
ção da ORP. Discutida, a matéria é aprovada, assi
nando os presentes o respectivo ato, que vai à 
publicação. 

29) Proposta de ato da ComiSsão Diretora re
vogando o Aio n_~ 10/8_S,_ da Comissão Diretora. 
A matéria é discutida e aprovada, assinando os 
presentes o respectivo ato, que vai à publicação. 

39) Proposta de ato da Comissão Diretora rea
justando os valores dos vencimentos, salários, sa
lários-familia, gratificações e proventos dos servi
dores do Senado Federal, CEGRAF e PRODA
SEN, a partir de 19 de junho de 1988, em 17,68 

,(c;l~ssete vfrgul~ sessenta. e oito por cento), em 
~.~rç_rr~ncia: d~ryari_aç~o da URP. A matéria~ dis
cutida e aprovada, assinando os presentes- P tes-
·pectívo ato que vai à publicação. . 

-4~) Proposta de ato da ComiSsão DiretoraJi
XandO ·o Valor da taxa de ocupação de que trata _ 
0" § _;i9. ~~ ~0 43$ _d9,l~egi!r}ento Inte_rrjO:·do 
Senado Federal, a partir de }9 de junho d~ ~ 988. 
_ Ap6s ser discutida, a matéria é aprovadª'· assi
_rumdo os present~ o respectivo ato, que vai à 
publicação. - - -

· _ 5?) • p·rop'osta 'de atá dei Comissão Dire:tor~ fi
xandq o valor da taxa de conservação prevista 

· ito -§ 39 dO ártlgó 435 do :Regimento Intefno do 
Senâdo Fedefal, a, partir de i 9 de junho c!e i_988. 
Disc"ütidã, a m-atéria é 8provada, assinando-os pre
sentes o respectivo ato, que vai à publicação. 

&) Proposta de ato da Comissão Diretora es
tabelec~endo procedimentos de controle destina

. dos_a evitar o desvio da função. Após discUtida, 
_a matéria é aprovada, assinando os presentes o 
respectivo ato, que vai à publicação. 

7~) Proposta de ato da Com!ssão Diretora que 
"amplia o número de cargos de provimento efeti
vo de" Assessor Legislativo da Parte Especial e 
dá outras providências". A matéria é discutida e 
aprovada, assinarido oS preserites o respectivo 
ato, que vai à publicação. _ 

8'1) Anteprojeto de resolução que "dispõe so
bre O h9rário e freqüê_ncia no Senado Federal 

matéria é amplamente discutida e aprovada, assiM 
nan-do oS-presentes -ó respectivo ato, que vai à 
publicação. --

109) PreStàção de contas do Leilão de Bens 
do Senado FeCie~hl_,_r_eali{ª-c!_o em Z7 e 28 de no
vembro de 1987 (Piocesso no 018340/87-3). O 
Senhor Presidente-designa o- Se'nador LouriVal 
Baptista para relatai- o processo. _ 

À segUi~. O Sefthol:E_~Sidenie- Co!-tC~de a palavra 
ao Senhor Senador _Di_rç_eu Camei~o. Terceiro-Se
cretáno, que:·aprésenta: Parecer ao Processo no 
014359/87-, no qual a empresa DELTA-Enge
nharia requer cat1éeiament..o QIJ.redução qa pena
l_idade que l_he fC?Íimpósta pela ComiSsão Diretora, 
favoráVel à 'redução da pena1idade para 2 (dois 
anos), mantida a mu]ta. Ap6s amplamente debaM 
tido, o pârecer é aprovado, tendo votos contrários 
dos SenhorêS SenadOreS Wilson Martins e Fran
cisco Rollembei"g . 

Nesta parte da reunião, o Senhor Presidente 
se ausenta, para_- receoer, lia aeroporto, o corpo 
do Senador Virgílio Távora, falecido em São Paulo, 
passando os trabalhos a serem dirigidos pelo Se-
nhor Senador J.osé lgnácío, Primeiro-Vice-Presi
dente. - - . . . 

E~ cOntinuação, o Senhor Diretor-Geral apre
senta à apreciação do Plenário da Comissão Dire

- tora as se-guintes matérias: 

19) Proposta de COnvênio para realização de 
pesquisa de imagem- do Poder Legislativo {Pro
cesso nç 006.J39L8~7t O Senhor Presidente de
signa o Senhor Se_n_aaor Dirceu Carneiro para- re
lator do processo·. 

29) ProcesSo n~ 002809/88-5, que propõe "a 
contrataçb_o __ d_a_firma Xerox In4ustri_a} e Cqfi!ercial 
SA até a co_ndusão do processo \i citatório, e pres
j:ainformações'~_A matéria é amplamente discu
tida pelo Plenário da Coniissão Dtretora que auto
riza, em conclu:sao, a emissão de empenho no 

-valor de Cz$ 10.300.000,00 (dez milhões e trezen
tos mil cruzados) para atender o período de 
1•-1-88 a 26-5-88. 

e dá Oüfras providências", o -qual foi distribuído 
aos membros da Comissão Diretora, na reunião 
anterior, para estudo. Ao _colocar a matéria em 
discusªão, o Senhor Presidente concede a palavra 
-ao Senador Ronan Tito que, em nome do Senador 
Fema_iido HeóOque Cardoso, üder_ do PMDB no 
Séii.ado Federal, veio prestar apoio ao proje~o em 
discussão e a todas as providências da Mesa que 
signifiquem moralização-e melhor desempenhO 
da máquina admiitistrativa da Casa. O referido 
Senador ê!ludiu, ainda, à melhor observância da 
hierarquia funcionar do Senado evocando, para 
isso_, até a liturgia da re_cePÇão do parlamento 
francês à chegada do Senhor Presidente. O Sena
dor Ronan Tito concluiu dizendo ser preciso aca
bar, no curso do tempo, com aquilo que chamou 

·de "ditadura da informaiidade". Sobre o antepro
jetõ de resolução manifestaram-se, favoravelmen
te, os Senadores Wilson Martins, Dirceu Carneiro, 
José lgnácio e Francisco Rollemberg. A seguir, 
o Senador Lourival Baptista pede, e lhe é conce- _ 
dida pelo Senhor ~residente, vista do processo. 

39)' Pres.taçã.o d1;1: Contas do CEÇiRAF relativa 
ao quarto lrimesffé:" de 1987 (Processo n? 
000510/88.,2)._Ap6s discutida, a matéria é apre· 

- vada pelos presentes. 

9') Proposta de ato da Comissão Diretora que 
"diSpõe sobre o reajuste do preço contratual re!Çl
tivo à realização de obra cujo prazo de execução 
seja igual ou superior a 18 (dezoito) meses". A 

Nada mais havendõ a tratar, ·a Senhor Presi· 
dente declara, às dezoito horas; encerrados os 
trabalhos, pelo que eu, José Passos Pôrto, Diretor· 
Geral e_ Secretário da Comissão Diretora, lavrei 
a presente Ata que, depois de assinada pelo Se
nhor Presidente, vai à publicação. _ 

Sala da Comissão Diretora, 3 de junho de 1988: 
- Senador Humberto Lucena, Presidente. 
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1 -ATA DA 13• REUNIÃO, EM 13 DE 
JUNHO DE 1988 

1.1 -ABERTURA 

1.1.1 -Comunicações da Presidência 

-Inexistência de quorum para abertura da 
sessão. 

-Convocação de sessão extraordinária a 
realizar-se amanhã, di__a.14, às 10 horas, com 
Ordem do Dia qué ãesigna. -

12-ENCERRAMENTO . 

1.3-EXPEDIENTE DESPACHADO 

1.3.1 -Ofícios do 1~"-Secretário da Câ
mara do Deputados 

ComuniCando a rejeição das seguintes ma
térias: 

-Emenda do Senado ao Prqjeto de Lei 
da Câmara n' 183/84 (n' 163/83, naquela Ca
sa), que altera a Relação Descritiva_ d_as Ro_9.o
vias do Sistema Rodoviário Fei:;leral do Plano 
Nacional de Viação, incluindo a Rodovia de 
Integração Sul-Centro-Oeste. 

-Substitutivo do Senado ao Prqjeto de_ Lei 
da Câmara n• 8/86 (n' 6.933/86 naquela casa), 
que dispõe sobre a ub1ização de imóveis resi
denciais de propriedade da União, 4as entida
des da administração federal e das fundações 
sobre supervisão ministerial, loc_alizados no 
Distrito Federal 

SUMÁRIO 

1.3.2 -Expediente re_cebldo 

-Usta n•l/88 · 

1.3 .. 3 - Projeto de Lei 

-Projeto de Lei do Sel').ado n<> 41/88, de 
autoria do Senador Nelson Caineiro, qü~ 
acrescenta disp-ositivo à ConSblída~ão das 
Leis do -Trabalho, estabelecendo novas exi
gêndas a serem cumpridas no recibO de paga
mento de salários. 

__ 1.3.4- Requerimentos 

- N~ 95!M, de autoria do Senador Maurício 
Corrêa,_ sQiidtando-t;rans.cdção, _nos- Ànais--d~
Senado Federal, do discurso proferido pelo_ 
Ministro JJ:~sé .L.ui,z_ Barbosa Ramalho Clerot,
do·Superior Tribunal Ml1itar, na Ses_são_ Espe. 
cial comemorativa do centenário do nasci:: 
mentQ..do Ministro Ranulpho Bocayuva. 

- N9 96/88, de- autOria -do Seriadór Mendes 
Canal e, sollcitando informações ao Poder Exe
cutivo sobre o andamento do Projeto Pantanal. 

1.3.5- Comunicações 

-Do Senador Carlos Chiarelli, libei'ando-se 
da orientação do üder do PFL. 

-Do_ Senador Affonso Camargo, indican
do para Vice::::[íder do PTB. o Senador Carlos 
De'Cadi. 

2-RETIFICAÇÃO 
Ata da 22' Sessão, reali?ada em 1 9-s-aa. 

3-ATOS DO PRESIDENTE DO SE-
NADO FEDERAL 

-N9 70, de 1988 (repüblicaç:ão) 
-N~ 77 a 81, de 1988:- - -

4-ATOD01•-SECRETÁRIODOSE
NADO FEDERAL 

N• 5, de 1988. 

s·..:.DIREÍ'OÍUA GERAL DO SENADO 
FEDERAL 

-Portaria n9 13, de 1988 
-Edital de convocação-

- Extratos de contratos e de termo ~ditivo 

6- ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDO
RES DO SEI'IADO FEDERAL-ASSEFE 

-Edita] de conyaçaç_-ªo de ~emb>IéJa _G_~- _ 
ral Extraordinária, a re81izar-se em 27..__6-88, 
às 10:00 horas. 

-Edital de convocação de Assembléia Ge
ral Extraordinária a realiz.a.I::se e_(l1_2-7-88. 

7-ATADECOMISSÃO 

8 -MESA DIRETORA 

9- LiDERES E VICE-ÚOERES DE 
PARTIDOS . 

1 O -COMPOSIÇÃO DE COMIS
SÕES PERMANEr!TES 



1.~98 Terça-feira· 14 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção 11) Junho de 1988 

. EXPEDIENTE --
CENTRO GRÁFICO ocl SENAoó FEDERAL 

PASSOS,PÓRTO 
OiretOr-Geral do Senado Fe~erál 
AGACIEL DA SILVA MAIA. 
Oiretor Executivo 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL 
lmpresso·sub a resp"On_sabilidade da Mesa do Senado Federal 

LUIZ CARLOS DE BASTOS 
Diretor Administrativo 
JOSECLER GOMES MOREIRA 
Dil-êtor Industrial 

ASSINATURAS 

Semestral .................................................. CzS 9511.1111 

LINDOMAR PEREIRA DA SILVA Exemplar AVulso Cz$ 6.00 

Diretor Adjunto Tiragem: 2.~0(j:'€!xemPTares. 

Ata da 13\1 R~união, em 13 de junho de 1988 
2~ Sessão Legislativa Ordinária, da 48• Legislatura. 

Presidência do Sr. Francisco Rollemberg. 

ÀS 10 HORAS, ACHAM-SE PR~ENTES OS n• 145, de 1987 (n• 242187, na origem), de f4 5 
SRS. SENADORE& qe agosto de 1987, pela qual o Senhor Presidente 

dá gep_ú_!)lica _ sub~ete à deliber~ã_o do Senado 
Mário Maia _:AJuízio Be:zerr<;t_--:-:- Nabor Júnlor " a escolha do Senhor Murilo Gurg-el Valente, Em--~

.:..._CárlosDe'Cãrli-Aú.reoMeUo:-RÕnaldoAra-. baixador do Brasil junto ao ReinO da Noruega, 
gão -João Menezes ~J~r.bas .Pa!iosarinho para, cumulativamente, exercer a função de Em-

Discussão, em turno único, do Parecer da Co
[lliSsão de Relações F.xteriores sobre a Mensagem 
ri" -211, de 1987 (n9 335/87, na· origetn),' de 9 
de :outubro de 1987, -pela quaJ o Seiüior Presi
dente da RePública submete à delib'etação do Se
nado a escolha do SenhOr GUy Marie de Castro 
Biárlaãri, embaixadOr do Brasil juhto 'à RWUblk:a 

·-cto-sen_egar, para; cUffiulativamente,_cexeit:êiátürtM 
ção de Embaixàdcir do Brasil juntO ·à Repeiblicb 
Islâmica da Mauritânia. 

_:.AJexandre Costa -Edison Lobão -Chagas baixador do Brasil junto à República da Islândia. 
RodrigueS ,;_Qd SabQja_dg _Ç~ivalho -Mauro 
BerieVI.dés --LaVoisier Maia~ ~rcondes Gade- · 2 
lha -Humberto_ Lucena -Raimundo Lira Discu;são: em-~~o Único, dO p~-r·e~~r da Co-
-Marca~ M_acle_l - Ney Maranhão - Mansueto missão de Relações Exteriore_s sobre a Mensagem 
de Lavor -Guilherme Palmeira --:-Divalçlo_Su- n9 158, de 1987 (W 258/87, na origem); de 25 
ruagy ~ Teotçm~Q _Vilela Filho -Al~no Fra_nco- de agostó do corrente ano_, pela qual o Senh.:>r 
-Francisco Róllemberg ,_.... Lourival Baptista Presidente da Repúbli~a submete à deliberação 
-Jutahy Magalhães~ Ruy Bacel!3-r -Jqsé Igná- do- Senado a e_sc:olha do Senhor Octávio Rainha 
dO Ferreira -:--GersOn Camat.c;l- _:João Calmon da Silva Neves, Embaixador do Brasil junto à Re-
..:_Jamil Haddad - Nelson Camei.ro -Itamar pública da Índia, para, cumu1ativamente, exercer 
Franco,...:_ Rõhali ThO- FeméUldO_ Herirlque Car· a função_ de Embaixador do Brasil junto aO Reino 
doso __;_Mário Covas -:- ~1:1r9 Borges - Pom~ dc? __ I_'iepal e República de Sri Lanka. -
peu de Sousa -Maurício Corrêa -l1~ra Fili}o 
-Mendes Canal e - .Rachid Saldanha Derzi """3 
-Wilson Martins-Affonso Cãrõargo_;-José Ri-
cha -Jorge Bomhausen -Dirceu Carneiro 
--Carlos Chiarem. -

O SR. PRESIDENTE (Francisco Rollemberg) 
-A lista de presença acusa o comparecimento 
de 49 Srs. SenadOres. Entretanto, não há em ple
nário o quorum regimental para abertura de ses
são. 

No_s termos_do § 29 do art. 180 do Regimento 
Interno, ·o expediente __ que se encontra sobre a 
mesa será despachado pela Presidência, indepen~ 
dentemente de leitura. 

Nestas condições, vou encerrar a presente reu
nião, convocando a sessão- extraordinária para 
amanhã, às 1 O horas, com a seguinte 

ORDEM DO DIA 
1 

Discussão, em turno único;- do Parecer da Co
missão de Relações Exteriores sobre a Mensagem 

Discussão, em turno único, do Parecer da Co
ffiis-saO de Re_laçõe_s _Exte"r_iOres_ sopre a MensaQenl 
n1-20:6; dé ·1987 (n9 3.19!87, na órlgem), de 24 
de setembro de 1987, pela qual o Senhor Presi
dente da República submete_ à deliberação do Se· 
nado a es(:olha do Senhor Aderbal Costa, Embai
xador do Brasil junto_ à República Cooperativá da 
Guiana, para cumuJativarhente, exercer a função 
d~ E_mtia~adô_r_ do _Brasil Junto a São Vicente e 
Granadinas. -

4 

Discussão, em turno úniéo, do Parecer da Co
missão de Relações Exteriores sobre a Mensagem 
nç· 210, de l987 (n9 334/87, na Origem), de 9 
de outubro de_l987, pela qual o Senhor Prêsi
dente da República submete. à deliberação do Se
nado a escolha do Senhor Jorge RonaJdo de Le
mos Barbosa, Embaixador do Bn:tsiljunto à_ Repú
blica do Zaire; para cwnulativamente, exercer a 
funç~Qde Embaixador do 6rasiljunto à R~pública 
Popular do COilgo. · 

6 

Discussão, em turno único, do Parecer da Co
missão de_ Relações ExterioreS sobre a Menságenl 
n~-231, de 1987 (n9 392/87; na origeln); dé .30 
deOutubro de 1987, pela quãi ô Seríhor PiesT
dente cki República submete à deliberaÇaO-do-Se
naclo __ a _escolha do Senhor Ja}'Iil~ __ YiJI~--I,Qbós, 
Ehl~ixador d9 6r.ª-siljunto à RePública Gáb1

o
ne.~a, PC!ra,_ cumulatiya111en~e, ~.xercer a, fu)JÇ~~ 

-=-âe- Embaixador do Brasil juntO- à República: da 
- _9~i{1é-Equatorial. 

7 

Discussão, em turno único; do Parecer da CO-
missão de Relações Exteriores sol;:lre a Mensagem 
n9 445, de 1987 (no 642/87, na origem), de 3 
de dezeffibro de 1987, pela qual o Serihor Presi-

- --dente dá República SUbmete à deli.beraçao: doSe
nado a es.colha_ do Senhor S.érgíõ S~a!>ra: d~ Noro
nha, Ministro_ de Segunda Classe, da Çarreira de 
Diplomata, para exercer a função de Einbaixador 
do Brasil junto ao Estado do Coveite. 

8 

Qisc:usSão, em turno único, dei Parecer da CO
missão de Relaçõe~ Exteriores spbre a Mensagem 
n• 446, de 1987 (n' 643/87, ria origem), de ·3 
de dezembro de 1987, pela qual o Senhor _Presi~ 
dente da República submete à deliberaçãó--ao Se
nado a escolha do Sehhor Ravmqndo _ No_nnat_o 
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Loyola de CaStro, Minísti'C) de Primeira Classe, da 
Carreira de Diplomata, para exel-cer a função cf_e . 
:t;mbaixador do Brasil junto à R~pública das f"lli
pinas. 

mata, para _eXerCer 'a· runÇãO 'de' Éffibáixado; Uâ_·' 
de1eg'.:!ção_-perrriarié1te do Bra;$iljunto à Associa
Çao LatinO-Ameiléarici dé Irítégi-açao. 
·-=-~-< --~----, --;.' .... '.--'.-

15 

__: d~; ~m~ Mu~{cf~id~e ~Mar.in~ti~'Pe r,..·~ 
comunica_ndO-moÇão de protestos contra a Cot<>, 
-cação- -do "lixo aiônitco" proveniente de OutroS, 
EstàdOs, nO Estado do Ceará; • • _. 

-:-da Câmara Municipal de Colatina ·- ES, feí-
9 , . Dis~us~o, ~m ~010 _único, do Parecer'Cla :to- vindicando verba ao Gover_no ·Federal, para que 

. Discussão em turno únicq, do Parecer d~ CO-. missãO de Relações ExterioreS Sobre a Mensa~em possa ser: feitO rép~ros ita B_~-2~9; 1iQando João· 
fnissãodeReJaçóesExteriores.SQbreaMe~g~er!t h~ 110, de 1988_ (n9 159/88, na origem), de.20 Neiva-a Colatina; - ' · '' 
n'~39, de 1988_(ri9 37/88, ~_origem), d,eJ~_de de-abrildocornmte;pelaqualoSenhorPresidênte - -daAssembléiaLegisiativa-GO,SolidtcindQ-
janeiro de 1 9"88, pela qual o Senhor Presidente -da Repúblicã suhinete à deliberação do Sen'ã.do concessão para instalação de uma rádicr, no Murt(:-' 
da República submete à deliberação do Senado a escolha do senhor Asdrubal Pinto de Ulys"séa, dplo; -- . - - - . . ' ' ~.I 
a escolha do Senhor Fernando Silva Alves, Embai~ Embaixador çlo 1;3ra,sil junto _ao Estado de lsfael, _ -da PrefeiWra Municipa1 _9.E; Mol].t~!!_Çip.~;os-~ 
~dor do Brasil junto à República Trlnidad e Toba- para,-ci.ífnúlativainente, exercer_ a função de q:m- MG, solicitando que não seja ,ci_epqs[~qo, q '1ixg 
99• para, cumulativamente, exercer a função de baix~Or -~o~ Brasil junto~ República do Chip!e· atômico" proveniente de o~.Jtt;os ~l:Jqs, qq nort~ 
Embaixador do Bl:'asn junto à Coriluo.idaq_~ de _ 16 ~ de Mfnas; . . . ___ , . _ • _ _ · r~? 
~IT!íniça., -- -·-- ~ . -~qa ~~ef~~-~ ~!Jt:li~i~l_d.e.f'!oy<:' ?erra"~-'-;": 

. , . , , . , . . . . ió. - :'. ·.· ... · .~ pi~q.tSS-<19•,e,rl] ~fl'!O. Q?J~Or 9q p<p"~cer da A:>-t •. MG, encãf1.1ini;tl!nP~exe.rt:~P.I~r ?PFJEÇ~~nto-pro-
rniSSao de Relaçoes Extenores_ sobre a Mensagem grama para 1 988!_ d_o_ Muiliclpio; 

Discussão, em turno único, do 2are_cet da_ Co_- n9 111, de 1988 (n? 160/88, na_ origem), de 20 -da Universidade Federa] de Uberlâitdia -
missãodeRelaçõesExterioressobrea_MensÇl_ger:n de ~bri_l de 19~8. pela qual o Senhor Presidente .. MG, encaminhanclo suge-stões--referente ao ante-
n9 56, de 19_88 (n9 66188_, -nã- Origem), de 2 de _da -~epúblic~ submete à deliberaçã_o,qo Sen~db. -projeto de ter ·~abOrado- -pela COnsultaria-Geral 
fevereiro de 1988, pela quaJ_o Senhor I:residente a e~scoltia do Senhor Ronalçlo Mota Sardenberg, da República, visando a reforma parcial da Lei 
da República submete à deliberação do ?~nado ~_rnba~qor d?. ~~~il )I:!I}'P à ~fli~g das Repú~ do Inquilinato;. 
aescolhadoSenhorFernandoSilvaAlves,Etnbai~ blicas Soviéticas, para, cumulativamente, exercer ·_:..da Assenibléia Legislativa- PA; encami~ 
xador do Brasil junto à BePública cie Trindad e-- -a função de Embaixador do Brasil junto à Repú- nhando moção de pesar pelo falecimento da Se-
Tobago, para, cumulativamente, exercer a função blica _Popular da Mongóli<!. , 

1 
, • nhora Ruth de Cast;ro Passarinho· 

de Embaixador do Brasil_ ju,Qt_o à Santa Lúci~: · · · · · · • · -da Câmara Municipal de lbiPOrã - PR,-pro-
11 O SR. PRESIDENTE (Francisco Rollemberg) testando contra a decisão da egrégia Assembléia 

Discussão, em tu mo único, do Parecer da_ Ca
misão de Relações Exteriores sobre a Mensagem 
n• 79, de 1988 (n' 105/88, na 9~rigem),_ de 12 
de .fevereiro do corren.t~ ano, pela quaf o Senhor 
Presidente da __ República SllQrnet~ .à Q.eliberaçãp 
do Senado. a escolha do Se.nhot..!O{Iquim lgnáçio 
Amazonas .MacctoweU,_ Ministrq Q~ $egUhda Oas
se d.ç1 Carreira de Diplomata, para ex.erc~r à função 
de Embaixador do Brasil junto ao R.eino da ~ai
lãndia 

12 

Discussão, em turno úOico, do P~recer da Co
mlssão de Relações EXte.riores ·sob_re_ª-_Mr:msager:n 
n~" 8, de 1988 (n9 106/88,-na-OriQerrl.);d_e 1~ c!e 
fevereiro do corrente ano, pela qlÍal o Senhor Pre
sidente da RepUblica submete à debberação do 
Senado a escolha do Senhor Brian Michael Frãser 
Neete, Ministro de Segurida 0~55-~,- da _Ç,a~i~a -
de Diplomata, para exercer a _funÇãO- de E"rnbaí
xador do Brasil junto à República Federal da Nigé
ria. 

13 

Discussão, em-turno único,- dó-Parecer da Co
missão de Relações ExteôOres sObre a Mensagc=m 
n'~ 101, de 1988 (ri9 128/88, na oií!féTI), de 15 
de março de 1988, pela qual o Senhor Presidente 
da República submete à deliberação do _Sen_aào 
a escolha do Senhor Renato Prado Guirriarãés, 
Ministro de Primeira Oasse, da Cãrréirél de Diplo
mata, para exercer a função de_ Em_baix?ldpr do 
Brasil junto à. Repúbllca da Venezuela. 

14 

Discussão, em turno único, do Pareçer da Co
missão de Relações Exteriores sobre a Mensagem 
n"' 108, de 1988 (n~> 148/8_8, na origem), de 4 
de abril de 1988, pela qual_o_S_enhor Presidente 
da República submete à deliberaç:ão_Q.o. _S~nado 
a escolha do Senhor Rubens Antonio_ Barb_osa, 
Ministro de Primeira Oassé, da Carreira de Diplo~ 

- ESta encerrada _a reuhião. · · · Legislativa em rriajõrar- os-sUbsídiOS e vantagens 
(Lev.:intiH;~ a reuifíão A~ 10 horas _e- 30 dos S.,mhores Deputados, por cõrisiderar afronto 

. ffliiiiitos.) _ ' a atuaJ política salaria1 do governo; . -
~EXPEDIENTE DESPACHADO NOS~ TE8- -~da Assembléia Legislativa - PB; solicitando 

MOSD0§29_[)_Q.N]7; JBODOREGIMENT.Q que_o novo plano de cargos e Sálãrios dos preVi
denclários brasileiros_ se esterida aos aposenta· 

INTERNO:· · dos; e manifestando moção cOilti'árii:J a COloCação 
oficl.oà; do "lixo atômico'', proveniente de outrOs EstaétóS. 

po ~e~~cretárlo da Câmara no MUnicípio de Cabaceiras; · · · · · _ -
dos Deputados -do Senhor José ~ia- PJ3, soliCitando junto 

N9 86788, ___ de 10 do corrente, comurllcando ~ 
rejefção da Emenda do Senado ao Proje_tq 9:~ 
Lei da Câmara n? 183, de 1984"(n° 163/83, naque

·m CaSahqUe .. aJtera a Relação Descritiva das ~Q
dõVias do Sistema Rodoviário Federal do PlaDP 
Naclorial de Viação, induindo a· "Rodovia de Inte;
gração Sul,...... Centro~Oeste". 

(Projeto enviado à sanção em 1 0-6-88.) .. 
N9 87/88, de 1 O do çorrente, comunicando a 

rejeiçáo do Substitutivó"do_Se_nado ao Projeto de 
le'i da Câmar~ n? 8, de 1986 (n? 6.933/86 naquela 
Casa), que"'dispõe so6re a-utilização de imóveis 
residenciais de propriedade da Uniêo, das entida
des da Administração Federal e das fundaç:ões 
sob supervisão ministerial; localizados no Distrito. 
Federal". - - --

(Projeto en\dado à. sanção em 10-6-88.) 

: (Àpublicação) 

•wEbiENfEREtEBIDO 

USTA N• 001 DE 1988 

Em 9 de junho de 19&8 
Diversos 

-de Moraes Uma Ltda. - AM, favorável ao 
- PLC n• 5532, de 1985; _ ~ _ ~ ~ ~ 

- dã Câmara Municipal de Ar acaJu- SE, soli· 
~citando a lega1idade do "Jogo do bicho"; 

-da ~niversidàde Federal de 5erQipe --:-!:;E. 
solicitando a fusão dos· cursos de ciênciàs sociats 
-em uln Só curso de- Estudos Sociais; 

à bancada da Paraíba o veto da emenda referente 
·-à ·estatização das companhias dístribuidoras de 
derivados de petróleo; 

-da Assembléia Legislativa. do Estado.- PE, 
reivindicando junto~ Seplan a isenção de emprés
timo compu1sório para a aquisição de veículos, 
com a finalid<1de de .atender às in,stituições beilefi
-cefites, as_sistenciais, caritativas e fi1antr6J)fcaS; 

-da Câmara Municipa1 de Timbaúba - PE, 
encaminhando moção de apoio à luta reivindi
catória dos ban.cár.ios, dos servidores da Previ

-· dênda Social e <:los trabalhadores do campo, por 
melhores salários reais; 

-:..:....:-da Câmara Municipal de Angra dos Reis -
RJ, manifestando preocupação com relação ao 
fundoilarrierifu -e fnstalação de usinas nucleares 
em Angra dos Reis; _ _ _ _ -~- _ _ _ 

--do Instituto dos_ Advogados Brasileiros -
RJ, considerando a Lei n? 7.583/87 como insufi
ciente e io§a!isf~ria para necessidade premente 
de justiça especiaJ agrária; 

-da Câmara de Vereadores de Novo Ham
burgo - RS, solicitando severo tabelamento nos 
bens de consumo de primeira necessidade, espe-
cialmente a)imentação; _ 

-da-Câfnara-~unidpal de Ararãquara- SP, 
reivindicando junto ao Sistema Financeiro de Ha~ 
bitação, 6 retomo para 25 anos de prazo âe fUlan-
ciàmentO-de iinõveis; -

-da Câmara Municipal de ~auru- SP. enca
minhando moção de apoio ao Projeto _aprovado 
pela Comissão-de Slstematizas.ão da Assembléia 
Nacional Con~titujnJe, no sentido de que as polí· 
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das militares continuem_ a âeseinp'enhar "todas 
as_atuai_s értivi_dades; · 

-da Câmara Municipal de D-r acena·- SP, sOli
citando apoio para ampliação- do hoiário_ ban~::á~
rio, considerando que o atual teril 'ocaSiónado _ 
prejuízos ao comércio, à indúStii~ é à ·agricultura · 

_"§ 1 o No recibo, ·em duas vias no míni
mo, uma_de.stinada ao empregado, serão dis
criminad&S _as verbas pagas com especifi
cação .do s.alário,~hoJas extras, _adic_lonais, 

,__,. __ vantag~ns.e comis.sões, be:m como dos des-
contos efetuados e seus_ títulos e, em parce!a 

_. ~_-,destacada, a importância recolhida do Fundo 
,:. _de Garantia.do_ Tempo de Serviço na conta 

de vários municípiOs; · · · · 
-da Câmara Municipal dã Esfâh.Ciã Bâlneária 

de Jtanhaém - SP I solicitando a he~::~Sidade de 
que a Carta Magna encerre de_~ a m-onârq~lca -
atuação do SPU na -distri_buição hj:táldica d~_ti_ty~ 
los so.bre prai'as, cestões, -ilhaS ê- marginais de 
rios; ·.;:__.· 

-da Câmara Municipal âã. ~Stâhclà Balneária_ 
de caraguàtãtuba-SP; Solfcitahdó proVidências 
e posiciõnarriehtós tende_nte.s à _diminuição do nú· 
mero de vagas nos 'legislativos, eril nivel muni· 
cipal, estadual e federal; 

-da Câm·ara Múnicij)al de Marília .:_sp, mani
festandQ posiÇão ·contrária ao ~ehdividamento do 
Município de Marília; · · · ·' -' ' 

-da Câinafa MuniCipal dé Mbgi-Guaçu_- SP, 
soUcitãndo que séjáril feitoS estudo's objetivando _ 
o reconhecimento dn profissão ·de_ lixeiro, como 
insalubre, a fiin de que_ os fnesmos possam a1can
çar aposentadOria áo completárem -vinte e cinco 
anos de trabalho; 

. -da Prefeitura Municipal de Piraju ~SP, solid
tando a liberação de recursos para construção 
de creches e usinas de lixo;__ _ 

-da Câmãra Municipal de Presidente Prudente 
.....:..sp, solicitando _esforços. no_sentldo de realizar 
eleições gerais, Jogo após a pr~mulgação da nova 
carta Magna brasileira, e 'revisão_·nos_-proventos 
dos aposentados, que se encontram defa_sados 
em relação ao custo de Vida; · __ _ 

-da Cârnàra Municipal de Santo André - SP, 
pleiteando urgentes providências para que a cir-_ 
cular n9 1.014, do Banco Central seja reexamina_da 
e, pelo menos, nas cidades d~ grandes portes, 
os estabelecimentos b.ç~n.c.~ri.o_s_'l.Qltem a funcionar 
no horário antigo; 

-da Câmara Municipal de S_ão _Carlos- SP, 
solicitando a manutenção do si,stema presidencial 
de govemo~_na nova Constitulç_ão· da República 
e _empenho pelo retomo·das _eleições diret;l.s em 
todos os_nívels, tão logo seja promulgada a nova 
Constituição; 

-da C'amara Municipal de São Paulo - SP, 
manifestando apoio e_ solidariedade_ a todos os 
trabalhadores que lutam pela melhoria de condi
ções, principalmente_ de saúde__e __ econômicas. 

(À publicaçiio) 

PROJETO DE LEI 

PROJEfO DE LEI DO SENADO 
N• 41, de 1988 

"'Acrescenta dispositivo à ConsoUda~ 
ção das Leis do Trabalho, estabelecendo 
novas exigências a serem cumpridas no 
recibo de pagamento de salários." 

O Ccirii;JresSo Nã:cional decreta: 
Art 1., São acrescentados ao art. 484 da Con

solidação das Leis do Trabalho os segúintés §§ 
J<;> e 2?:-- · _ _ 

.$."~. vincJ.Jl~da. . _ _-
·-- ~§ 29 O recibo conterá, ainda, a identifi

-~- .. : __ cação. completa da empresa, indWndO a S~a 
_denominação e/ou razão social, inscrição no 

- ~ Cadastro QeraJ çl~ Cqntribuin_tes_do_Ministério 
da FazenQa, i.nsçrição estadual, se houver, 
inscri.ção.no pr_gão previdênciário o endereço 

_ -ª4Lalizªgº- do local da sede e do trabalho 
do empregajlo quando diversos, bem assim 
o· nome comPleto dO empregado, Oúmero 
de sua carteira profissional e número de sua 
ficha no_ Regis_E-o de Empregados." 

· M: 29 -~sta 1et"entrará em vi96r~-na -data de 
sua publicação. 
· _ _.._ Art. 3o Revogam-se as ê:lisposições em cori-
·ttátio. 

~ustiflcação 

O fato de a CLT não ConSignar expressamente 
·e por inteiro, no -~rt 484;0"modus faclendl dos 

- <recibos de pagamento de salários e outras vanta
rgens aos trabalhadores, leva o empregado a não 
-.dispor de um controle mais completo das verbas 
_que lhe sáo pagas, descontos efe~dos e_ impor
tâncias deposJtadas no FGTS, por exemplo. 
·--·Muitas vezes- ócorre também a prescrição do 
.direito de pleiteaf:difer~nças ou pagamentos, por 
desconhecer o empregado que seus direitos estão 
sendo preteridos. Além disto, _a faha de identifi~ 

-cação do empregador no envelope de pagamento 
pode levar, corno tem acontecido, a polémicas 
na Justiça ·do Trab.cdho.. _ 

-o projeto ora ÕferecidÕ à coilsider:ação da casa, 
busca suprir tais omissões na legislação em vigor. 
- Sala das Sessões, 13 de junho de 1988~NeJ

,_ Son Carneiro. 

(À publicação) 

REQUERIMENTOS 

REQCJERIMENTO 
N•95, de 1988 

Excelentíssimo Senhor Senador Humberto Luce
na 
DD. Presidente do Senado Federal 

De conformidade com o que facuJta o art. 233, 
item 2, do Regimento Interilo,- requeiro a Vossa 
Excelência seja transcrito nos_ Anais do Senado 
Federal, mediante prévia audiência da Comissão 
Diretora e posterior aprovação pelo Plenário, o 
inteiro teor do discurso- proferido pelo Excelen
tíssimo Senhor Ministro José Luiz Barbosa Rama
lho OerOt, do Superior Tribunal Militar, na Sessão 
Especial realizada em 26 de maio último, desti
nada a homenagear o transcurso do centenário 
do nascim~nto _do Ministro Ranulpho Bocayuva 
Cunha, cujci'"d0ciJinei1tO segue anexo. 

Brasília, 13 de junho de 1988. - M~u.lríclo 
--CoJTêa. -

(A Comissão Dlretora) 

REQUERIMENTO 
N• 96, de 1988 

Requeiro, nos termos dÕ art. 239, 1, alínea "a" 
do Regimento Interno do SenãqO: Fed~ial, séj.-:im 
solicitadas, através do Gabinete Civil dâ Presidêri
cia da Repúbtica, ao Exce.Jentíssimo senhor Minis
tro de Estado do Interior, as segUintes -irUOinla"
~~-s. c?n~~d~r~?do o andam~ntC? do Projeto do 
Pantanal que vem sendo implementandO j:)elo dO~ 
vemo do Estado do Mato GrossO do Sul, com 
recursos do Banco Mundial, através de cOntrato 
lavrado Com o Governo BrasileirO. -

1. A que estradas de roaagem se referEfa-n.Otí-
cia publi_cada na __ Imprensa_ (Jornal do BraBO de 
2 de juriho de 1988) (tue' tígafã·o·?-_ (sete) muiii
cípíõs no Pantanal mato-grossense; -- - . 

2. quais os municípios serVidoS Pelas referi
das estradas; 

·_3. se eSsas estradas estão dentrO do Plano 
Ro9oviário federal, Estadual QU MuniCipal; 

4. se a execução das obras está sendo proce
dida por órgão público ou através de_ empresa 
pma~; -

5. -em se tratando_ de obra empreitada, quãl 
o nome ~ fu-ma empreitêira; se· houve, em cj-ue 

- époCa se realizou a licitação; 
6. qual a origem dos recursos alocados ou 

consignados para a realização das obras. 

Justificação -

Compete ao Senado Federal, nos temlos do 
artigo 45 da Co-nstituição Federal e da Lei n'? 
7 295, de 1984, exercer a fisca1lzação dos atos 
da gestão administrativa do Poder Executivo. 

De igUal modo, respeitadas_ a harmonia e inde
pendência dos Poderes do Estado, essa fiScali
zação "poderá ser objeto de in.iCiatiVã. de qualquer 
membro do Congresso Nadona1" (art. 2'1, § 29): 

Ora, a área do Pantana] Mato-grossense, cons
titJ.li, S~!Jlpre, preocupação nossa, desde a época 
em que exercemos o cargo de Superintendente 
a Superintendência de Desenvolvimento do Cen
tro-Oeste - Sudeco. 
__ Quando rlos deparamos ÇOD1---ª notícia p~n
cada no Jornal do Brasil de 2 de junho de f988, 

-~b o título .:Y~e~ tudo para a reve_rsão de yqtos", 
ei"Tl~ora esteja nela e'!lbutidas circunstâncias que 
nõS_ escus~rn.os de comentar, não podemos dei
xar de extemar a nossa satisfação, uma vez que 
ela faz referência à liberação de "cerca de Cz$ 
100 rililhões de cruzados" para o fim a que se 
pretende o_p_resente requerimento. 

Embora o ilustre parlamentar mencioilado 
nunca tenha demonstrado nenhum interesse para 
os problemas que afligem a região pantaneira 
-~()_nosso Estado, a sua intermediação, no sentido 
de liberação, de recursos para rOclovias nessa áiea, 
nos deixa satisfeitos, esperándo que_ OS objetivos 
possam, dé fãto, ser concretizados no elevado 
sentido do interesse geral, sem qualquer- outro 
que venha a suscitar-aúvidaS no tOcai-ite à interfe
rência havida, sae confirmada a notícia. 

Assim, o presente Requerfmento de Informa
ções é pertinente e oportuno, tendo em vista a 
fiscalização e o controle de efetiva aplicação dos 

- recursos a que nos referimos. -
Sa1a das Sessões, l3 de junho de 1988. - Men
desCanale. 

rA publlcaçiio! 
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C<?~,UNICAÇÕES 
na página no 1454, 3~ coluna, no item 22 da Or
dem do Dia:·. _ .. ' 

senvolvimento Social-FAS, a seguinte operaÇão 
de crédito: 

Onde se lê: · - ' · BraSrrta; ô de maio_ de 1988 
Of.GSCCt!"66/88 ..• :~: .• ~.,:>
Senhor Presidente~ 

A exemPlo e_ s-emethànÇá dà atlt~de' àd0tadâ 
pelos compa!lhék-oS ·s·enorQores' ~~[çp .' t1~c}e!, 
Afon_so_ArinQS, J.Qrge B6riilia'l!~en', Guilhernie Pa_l
meira e Josê Agiipino, e ~peJos mesmos motivós 
expostos em _documento que 4irig'irãin a· V. Ex", 
cOmunico-lhe que me co_nsidero liberado de 
acompanhar a orientação do senactor _Marc;o;nç3~s 
Gadelha, por enterider _ que assim procedendo, 
adoto a condUt~ que oi_ellior Se coádu'na com 
os superiores· iilt_e~.es$e? po _I:ªJ1Ld2.: • ~-.-e.: : ~ : 

!. 'ó SR. :ALdfZiõ ÍÍEZERRA (PMDB - AC. 
Pà'rà emiür Pàreéei-.) ::.._Sr: PreSidente, Srs. Sena-
acreS: . ' . . . 

Atenciosas Sa.uda_çõeS, -.Carlos Chiarem. 
Excelentíssimo Senhor' ' ' · · ' · · ' ' 
Senador Humberto Lucena' 
DignísSimo Presidente do Senado FeQefi:ii 

Os abaixo assinados,_int~rant~ da repreSer:t~ 
tação do PFL no Senado Federal, ao tomarem 
conhecimento- d.a insólidcr substituiÇão do SE;na
dor Carlos t:hiatellr das funÇões. de Líder do Pâr
tido nesta Casa, e consÚieran_d_o .que a·_·medtdil 
·foi adotada Sem prévia· rei.ID.iãó da bar1cadá" -
procedimento inusitado na-Çªmat~_bita_ ~~e·~l]l 
frontal descumprimerit6 ·aos enteitdimentqs fir
mados no senticlo de que sorhente.d.everiC'l a es_co~ 
lha da Liderança ser apreciada após à C:OrWmção 
nacional t;:ogitada para o dia 15 de maio próximo, 
decidiram e levam ao conhecimento de Vossa 
Excelência o_seguiQ~: -=-- _ _ _______ _ 

. I- Expressar- irrestrjta' sOlida'riedad~ ãõ-ilUstre 
,companheiro Senador Càrlõs"Çhiar~lli, C:pe, exer
cendo con:r reconhecido descqrt_ino. _seriedãde, 
.competência e .espírito .público", deSde a'-Cnaç·ao 
do PFL, as funções .de Uder no_Senado, se f~~ 
merecedor do respeito e CQnsidei"ªçã_q. âà QSa 
e de toda a Nação~ _ _ -

D-Manifestar que se consideram liberados de 
acompanhar a orientação do noyo_Líder_por ep
tenderem que assim procedendo a-dotam a con

. duta que m~lhor~se coadqna_q:n;n os,s;uperiores 
interesses do Partido. . ~ -~ _- _ -~ --- -. , 

_ . Brasília, 29_d~ abril® ISBa. ~ ["larcq l!ta~lel 
-Afonso Arinos- Jc:irge_~qrphausep.-:
Guilhenne Palmeira- José.Agripino. 

(A publicação) 

Ofício 11'~"32/88 Brasília, 8 de junho de 1988. 
ExcelentíssimO Senhor _Presidente: · 
De conformidade com o artigo _9_4 _.do Re_gi~ 

mente lnterno_do Seria_qq F~d-~r~J e eom_?-_djta
mento ao Oficio n~ 12/88 d~~ Ud~ranç~. indico 
para Vke-Uder do Partido l):_a_balhi~ 1;3râsii_e~o 
- PTB, o Senador Carlos De'CarJt. 

Na oportunidade, ra!!fico ~ VOsS_a EX:~-eiêriéia 
a minha manifestação da mais alta estima e distin
to apreço. - AffonsQ Cam_argo, Uder do PTB. 

(À publicação) 

ATA DA 22• SESSÃO, 
REALIZADA EM 19-5-88 

(Publicada no OÇN (Seção 11! 
De 20-5-88 

RETIACAÇÃO 

Na publicação do parecer sobre ~- Mens~em 
no 75/88, proferido pelo Senador A1uíziQ B~?erra, 

-~Com·a MenSagem n" ll2,del988, o Senhor 
Presidente da Repúbliéa submete- à deliberação 
do Senado Federal a autorização para que o Go
verno dÕ Estado ào Acre contrate, Junto à Caixa 
Econôiilica_"Federa:I; a seguinte operaçãO-de cré-
ditO: ' -

' caraCteriStlCas Tda-opeiaÇão: - -
·A-:- Valoi:Cz$' 302.1.36.000,00 (correspon

denté a 800.000 OTN, em agosto/87). 
B :._PraZOs~. - -

- .-" 1.:...:.-de carêhda: até ô rriesês, 
· 2 _::de amortizaÇão: 240 meses. 
. -C- EDcariJos: 

--'--c1-juros:3,5% aa 
2~taxadeadministração: 2% dovalofdecada 

liberação. __ 
, -: D-Garantia: Quotas do Imposto sobre Orcu~ 
lação de Mercadorias (!CM) e do Fundo de Partic_i
pa·ç~o dos Estados (FPE). 
· -E";....: DestinaçãO dos rêCursos: -execução de 
obras de infra-estrutura e complementação urba
na ·nos iriu.-íictpiõs do Estado. 

-_ --'~ No- niéritó, 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· L de 1987, que 
estabelece normas de eiaboraçã.Q legislativa do 
Sen;;~âo Federal dwante o período de funciona
tnento da Assembléia Nacional Constituinte, opi· 
namos-, favoraVelmente, sob os aspectos econõ
mico·financeiros e legal da matéria. 
· 'Assim sendo, concluímos pelo acolhimento da 
menS~gern; nás-termóS do seguinte: 

... PROJETO DE RESOLUÇÃO 
N• 75, DE !988 

Autoriza o governo do Estado do Aue 
a contratar operação de crédito no valor 
correspondente9 em cruzados, a 800.000 
·om. 

O Senad_o Federal resolve: .r _ 

Art. 1° .é: o govemo _ _çlo Estado do Acre: nos 
termos do _a_~..9o 2~ da Resolução n? 39n6, altera
do pela Resolução n~ 140/85, ambas do Senado 
Federal, autor-izado a contratar operação de cré
dito no valor correspondente, em cruzados, a 
800.000 OTN, junto à Caixa Económica Federal. 

_ A __ ope~ção da crédito_ destina-se à execução de 
obras de infra-estrutura e complementação urba· 
·na ~nOs municípios do Estado. 

· M. -~- Esta resolução entra em vigor na data 
de sua publicação. 

É o parecer, Sr. Presidente. 
n''"'"'"""''"'''-~~--"•' ___ .._,.,,. ____ .. ,,.., 

Leia~se: 

O SR. ALOiziO BEZERRA (PMDB - AC. 
Para emitir parecer.)- Sr. Presidente, Srs. Sena-
dores: . __ _ __ ~ 

Com a Mensagem n~ 75, de 1988, _o Sénhor 
Presideriie da_ República submete à deliberação 
_do Senado Feçiei'al a autorização para que aPre
feitura Municipal de Mirasse! D'Oeste- MT, con
trate, junto à Caixa Econõmica Federal, esta na 
qualidade de' gestora do Fundo de Apoio aO De· 

1. Proponente 
1.1 b'eõ.Omíri:açáo: Município de Mirassol_ 

D'Oeste-MT 
1.2 Localização (sede): Rua Antonio Tayares, 

1366- Mirassol D'Oeste- MT 
2. AnmlclamentO 
2.1 Valor: equivalente, em cruzados~ a até 

62. 192.00.0TN, 
22 c Objetivo: Implantação da oficina de arte

sãos e da unidad~ proftssional_izante. 
2.3 Prazo: Carência~ até 3 (três) anos. Amo.rti-

zação: 12 (_do:z:e) anos. . . _ -
2.4 Encargos: juros d~ 1% ao ,;1no, ·çob_rados 

trimestralmente, S'?ndo o saldo devedor. rgajus~ 
tado de aCQrdo .corp .o índice de_ 'llari.açãQ j:las 
OTN. . 

2.5 Condições.d_e L!beJ;"aç~Q: 6-_fin~nciamento 
será liberado ~m parcelas, de acordo com o_ c;ro-
nograma a ser_apresentado. 

2.6 Garant:i.il:.vinculaçã.o dflS pa_rceJa_s d..o F\Jn· 
do de_Partiçipação dos Municípios - FPM. 

2.7 Dispositivos Legais: Lei Municipal n9 
217/86, de 17 de novern!>ro de 1986. 

Nos aspectos econômico-finao~_iJ:os, !1 Õp~ra
ção enquadra-se nas normas operacionais Qo 
FAS. 

No mérito, o pleito enquadra-se em_ c~ aná
logos que têm merecido a apfQ'{ação da ~sa, 
tendo em vista a alta_relevância social do prOjetO. 

Nos termos da R~solução .n~ 1, d~ 19~t que 
estabelece normas de elal:1:oração Iegislat.!va do 
Senado Federal durante o período- de fun<;[onã
mento da Assembléia Nacional Consti~i~te, opi· 
namos., favoravelmente~ sol;t_ os aspectos .ecc;mô-
mico·financeiros e legal da matéria._ _ __ 

Assim sendo, concluímos pelo acolhimento da 
mensagem, nos termos do s~inte: 

PROJETO DE RESOLUÇÃO 
o~ N• 75, DE 1988 

AutoriZa a l'refeltura Mimlclparde MI
rassol D'Oeste- MT, a contratar opera
ção de crédito no valor con-espondente, 
em cruzados, a 62.192,00 OTN, junto à 
Caixa Econômica Federal. 

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

D'Oeste -MT, nos termos do artigo_2~ da Resolu· 
ção n9 93fi6, alterado pela Resolução n~ 140/85, 
ambas do Senado Federal, autorizada a contratar 
operação de crédito no valor corresponde~te, em 
cruzados, a 62.192~00 OTN. junto à Caixa Econõ
mlca Federal, esta na qualidade de gestora do 
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Soçial -
FAS, destinado a implantação de oficina de arte
são se de unidade profissionalizante. 

Art. 2~ Esta resolução entra em vigor mf data 
de sua publicação. _ 

É o parecer, Sr. Presidente. 
'"'"'"'"'~•-"'~·-----·-·--•«••.........-•"1~ 

N-ã pUblicação do parecer sobre a Mensagem 
fi91_ 12188; prOferido" pelo "Senador Aluízio Bezerra, 
na página n? 1455,"'3" coluna, no tteni. 24 da Or
dem do Dia. 

Onde se lê: 
O SR. AUÚZIO BEZERRA (PMDB .:.._ AC. 

Para emitir parecer.) .....: Sr. Presidente, Srs. Con
gressistas: 
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Com a Mensagem n" 75, d~ 19aa; o- SenhOr 
Presidente da República submete à deliberação 
do Senado Federal a autorizaçãO Pa!ã que aPre~ 
feitura Municipal de Mirassol D-'Oeste ~ MT, con
trate, juntCJ à Caixa Ec_onôrT?-ica Fêcf~rai, -esiã Oà 
qualidade de gestora do Fundo_~eAp_oio ao_ De
senvolvimento Social- FAS; ã seQçilnt~ Operãção 
de crédito: - _,-,--- - - ~ 

1. Proponente 
1.1 Denominação: Município de Mirasse] 

D'Oeste -MT. - -
12 _ Localização (sede): Rua Anto_nio_ Tavãfes, 

1366- MirasSOl D'Oéste _:MT.-
2. Financiamento -
2.1 VaJor: equivaienté;--eJn- àiii-ados, a até 

62.I92,000TN.·· ~ ~~~ .. ~·-

22 Objetivo: implantação da oficina de arte
sãos e da unidaci~- proftSsionaJ_izante. 

2.3 Prin:o: carência: até 3 (três) anos. Amorti
~ção: 12 (doze) anos~ 

2A EncargoS: juio:S -del%ao-ano. OOhr-adOS
trimestralmente, sendo o saldo devedor reajus~ 
tado de acordo com o índice de variação das 
ÇJTN. 

25 Coridições de Liberação: o financiamento 
será liberado em parcelas, de acordo com o cro
nograma a ser apresentado. 

2.6 Gararitia: Vinculação das parcelas do Fun
do de Participação dos Municípios - FPM. 

2.7 DispositiVoS Legais: Munlcipél] no 217/86, 
de 17 de novembro de 19H6:- - - ---

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 Cása, 
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 fundona
mento da Assembléia Nacional Constituinte, opi
namos favoravelmente, sob os aspectos econômi
co-financ_eiro e legal da matéria. 

Assim sendo, conclufmos pelo acolhimento da 
Mensagem, nos termos c:lo seguinte:_ 

PROJETO DE I<ESdLéiÇAO 
N• 77, de 1988 

Autoriza a Prefeitura Mwúcipal de Mi· 
rassol D'Oeste-MT , a conbatar opera
ção de crédito no valor correspondente, 
em cruzados, a 62.192,00 OTN,junto à 
Caixa Econômlca Federal. 

O Senado Feaerar fé"Sàíve:·· -· 
Art I 9 É a Prefeitura ·Municipal de Mirassol 

D'Oeste- MT, nos termos do artigo 29 da Resolu
ção n9 93n6, alterado pela Resolução n9140/8.5, 
ambas do Senado Federal, autorizada a contratar 
operação de crédito no valor correspondente, em 
cruzados, a 62.192,00 OTN, junto à Caixa Econó
mica Federal, esta na qualidade de gestora do 
Fundo de Apoio ao DesEmv_olvimento Social -:
FAS, destinado à implantação de oficina de arte
sãos e de unidade profissionalizante. 

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

&a o"Pãrecer, sr. PreSidêrite 

Leia-se: 
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Ó SR. AÚJÍiiO BEZERRA (PMDB- A C. Para 
e_mitir parecer.) -Sr. Presidente, Srs~ SéJ)aôOfeS. 

Com a Mensagem n9 1 I2; de 1988·, o ·senhor 
_ er~idente. da. República sUbmete à deliberaçãO 
• do Senado Federal a autorização ·par~_ que o Go
V_t;!mO do Estado do Acre, contrate, junto à Cciixâ 
EC,Cmômicao-Fecleral, a seguinte -operação de Cré
'ditó: . 

Caracteristlcas da operação: 
A-Valor: CZ$~ 302.136.000,00 (corres-

pondente a 800.000 OTN, em Ago/87); -
B-Prazos: 
1 ..:.... de caiêhcia: até 6 meses; 
2 .... _ .. de· amortizaçãO: 240 meses; 
C-:- Encargos: 
1 -juros: 3.5% a.a; 

-2-taxa de administração: 2% do valor 
de cada liberação: 
D-GarantiaQuotas do Imposto Sobre 

Ci(çulÇJ.ção de Mercadorias (ICM) e do Fundo 
de Participação dos Estados (FPE); 

E-Destinação de recursos: execução 
de obras de infra-estrutura e complemen

-·tação urbana nos muricípios do Estado. 
No mérito, o pleito enquadra-se em casos aná

logos que têm merecido a aprovaçao da Casa, 
tendo em vista a alta relevância social do Projeto. 
- Nos termos da Resolução n9 1, de_ 1987, que 
estabel~çe nprmas de elaboração legislativa do 
$e'nado Federal durante o período de funciona~ 
meittO da Assembléia Nacional Constituinte, opi~ 
namos favoravelmente, sob os aspectos econômi· 
~financeiro e legal da matéria. . 
- 1\ssim sendo, concluímos pelo acolhimento da 

Mensagem, nos termos do seguinte: _ 

PROJETO DE RESOLUÇÃO 

N• 77, c)e 1988 

Autori:r;a o Governo_cto E$tado do Acre 
a contrata_r operação de crédito no valor 
coiTeSpondente, em cruzados, 800.000 
OTN. 

O S.êrtado Federal resolve: 
Art }9 :t o Governo do Estado do Acre, nos 

termos do artigo 29 da Resolução n9 39n6, altera
do pela Resolução n9 I40/85, ambas do Senado 
Federal, autorizado a contratar operação de cré
dito no valor correspondente, em cruzados a 
800.000 OTN junto à Caixa Econômica Federal. 
A operação de crédito destina-se à execução de 
obras de infra-estrutura e complementação urba
na nos Munidpios do Estado. 

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

É o parecer, Sr. Presidente. 

(*)ATO DO PRESIDEI'ITE 
N<~- 70, de 1988 

O Presidente do Senado Federal, no uso das 
atribuições que lhe conferem os artigos 52, item 
38, é-97, ·;nC"iso N, do Regimento Interno, em 
confornl"iaade com a delegação de competência 
que-lhe foi autO! pelo Ato_ da Comissão Diretora 
n9 2, c ae- 4 ·de abril de 1973, e tendo em vista 
o que consta do Processo n9 005.'833/88-4, re~ 
solve: 

Junho de 1988 

Aposentar. voluntariamente, Djalma Perácio 
Cabr~. Inspetor de Segurança Legislativa, -classe 
"Especial", Referência NS-19: dci QÚadrà Perma
nente elo Senado Federal nOS ternlõs-dos artigoS 
101, inciso IIL e 102, indso 1,-aJínea "a", da tolisti
túição da República Federativa do BragjJ, combi
naélos com os artigos 428, indso 11, 429, inciso 
I, 430, incisos IV e V, 414, § 4•, e 438, da Resolução 
SF no 58, de 1972; artigo 29, párágrafo único, 
da Resol~çáo, SF n• 358, de 1983; artigo 3• da 
ResOlução SF n~ 13~ de 1985, e artigo 29 daResO
Ivção .SF n9 I82, de I987, com proventos inte
grais, obseJVado o_l~i~e previsto !lO artigo ,10?, 
§ 29, da Constituição Federal. 

Senado Federal, 24 de maio de- t'988:- Hum
berto Lucena, - Presidente. 

(•) Republ!c.!!do por haver saldo com omissão no DCN, Seçlio 
ll, de 26-5-sB. 

ATO DO PRESIDEI'ITE 
N• 77, de1988 

-O Presidente do Senado Federa], no uso das 
atribuições que lhe conferem os _artigos 52, item 
38, e 97, indso IV, do Regimento Intemo, em 
conformidãde com a delegação de competência 
que lhe foi outorgada pelo Ato da Comissão Dire
tora n9 2, de 4 de abril de I 973,. e tendO em 
vista o que consta do Processo n<? 006358/88~8. 
Resolve: 

Aposentar, por invalidez, Avelar José Roberto, 
Inspetor de Segurança Legislativa, Classe "Espe
cial", referência NS~19, do Quadro Permanente 
do Senado federal, nos termos dos artigos 101, 

_inciso I, e 102, inciso I, alínea "b", da Constituição 
da República Federativa do Brasil, combinados 
com os artfgOs 428, inciso JD, § ~. 429, inciS:-o 
DI, e 414, § 49, da Resolução SF n9 58, de 1972; 
artigo 2?, parágrafo único, e 39 da Resolução SF 
n9 358, de 1983; artigo 39 da Resolução SF n9 
I3, de I985; artigo 2~' da Resolução SF.n9 182, 
de 1987, e artigo ]9 da Lei n~ 1.05"0, de 1950, 
com proventos integrais, observado o dispo_sto 
nO. artigo 102, § 2", da Constituição Federal. 

Senado Federal, 9 de junho de 1988.- Hum
berto Lu_cena, Presidente. 

ATO DO PRESIDEI'ITE 
N• 78, 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, em 
conformidade com a delegação_ de competência 
que lhe foi ortorgada pelo N:.o da Comissão Dire
tora n9 2, de 4 de abril, de 1973, e tendo em 
yista o que consta do Processo n9 006359788-4, 
resolve: 

Aposentar, por invaJidez, Maria das Dores Silva 
de Carvalho, Assistente de Plenário, Classe "D", 
Referência NM~24, do Quadro Permanente do Se
nado Federal, nos termos dos artigos 101, inciso_ 
I, e 102, ind:SCd, alínea "b", da Constituição da 
República Federativa do Brasil, combinados com 
os artigos 428, Trlciso 111, § 29, 429, inciso III, e 
414, § 4", da Resolução SF ri" 58, de 1972; artigos 
29, parágrafo úntco, e 39, da Resolução SF n9 358, 
de 1983; artigo 39 da ResOlução SF n9 13, de 
1985; artigo 29 da Resolução SF n9 182, de 1987, 
e artigo I~ da Lei n9 1.050, de 1950, com proventos 
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integrais, observado o disposto no artigo 102, § 
2.;., da Constih.i.i:Ç:ão FederaL -

Senado Federal, 9 de junho âe 1955 .. :.,.. Hum
berto Lucena Presidente._ 

ATO DO PRESIDENTE 
N• 79, de 1988 

O Presidente do Sertado Fed.eraj, __ no ~so das 
atribuições que lhe confetem o arts. 52, _i~m 38, 
e 57, inc[so N, do Regimento Interno, em confor
midade com- a delegação de competênçia _que 
lhe foi outorgada pelo Ato da Çoqijs~o Oire_tqra 
n9 2, de 4 de abril de _197~ •. e_ tendo _em vista 
,o que consta do Proc~_S$0 nQ ooõ4Q4;j:u}:o. _re-
solve: - - c-

Aposentar, por in~aúdez,--Maria -APa~ecidã-Õlf
veira de Aquino, Adjunto Legisl'ªtivo, Oasse Espe
cial, Referência NS-19, do Q_y_ªc:lro Permanent~ 
do Senado Federal, nos termos dos _arts. _101, 
inciso 1. e 102, iflCiSo I, alíriéa b, da CoriStituiÇão 
da República Federativa_ do Bra$il, combinados 
com os arts. 428; inciSo UI,-§ 29, 429, -ii1Cis0 III, 
e 414, § 49, da Resolução SF n" 58, de 1972; 
.arts. 29, parágrafo único, e 39, da Resolução SF 
n" 358; -de 1983; art: 39-da Resolução SF n9 13, 
de 1985; art. 29 da Resolução SF n9182, cl.e 1987, 
e art 19 da Lei n" 1.050, de 1950, ·corri proventos 
integrais, observado o·disposto no art_: 10_2,__§_29, 
da Constituição Federal. -

Senado Federal, 9 de junho de 1988.- Hum
berto Lucena, Presidente. 

ATO DO PRESIDENTE 
N• 80, de 1988 

O Presidente do Sena-do- Federal, nO uso das 
atribuições que lhe conf~re-m os arts: 52, item 
38, e 97, inciso IV, do Regi_mento"lntetn'Croe: de 
acordo com a delegação ·de competência que 
lhe foi out6Igada pelo Ato da Cõrrilssão Diretora 
n9 2, de 1983, e tendo em vista o que dispõe 
o art. 49 do Ato da _ComiSsão _Direto:ra n"-18, de 
1988, resolve: ~ ~~ ~0~--~--~~ 

Art }9 Ficam nomeados para o cargo -de pro
vimento efetiYo de Datilógrafo, Clásse "C";- Rer. 
NM-25, da Parte Permanente do Quadro de Pes
soal do Senado Federal, os -candidatos abaixo 
relacionados, aprovados no Concurso Público ho
mologado_ pelo Ato da co-missão Diretora n9 7, 
de 1985: 

01-- César Augusto Guimar~es 
:02 __:_Janete Wessina Mora_! e 
03-Tania Maria Santos Monte 
04-Zila Neves 
05- Lúcia Marli de OJiveir:a So1.4s~ ÇOrr~a 
06....,.,...., Carmem Lúcia Criivfnel 
01 ~Raimundo Farias Ribeiro 
08::.....:... Maria Lúcia Soare-s de Melo 
09-Gerson Martins de Rezende 
10 -João Batista Marques 
11 -Maria Dulce Vieira de Queiras Campos 
12 -João Policena Rosa Netto 
13-Femando Pereira Dar'nasc:eno _ 
14-Paulo Lourenço Ro_drigues 
15-Sandra Maria Leão d.e Matos 
16-Christina Rodrigues Martins 
17-Uliari Karla -Ferreira do Amaral 
18-Maria Espedita Moreira 
19-Altamiro José da Silva 
Parágrafo único. Setá tomada sem efeito a 

nomeação, se o candidato: 

DIÁRIO DO ,ÇQN9RESSO NAC!Q!'(AL (Seç~g Jl) ""I:erça-feir~ 14 )7Q3_ 

1-não satisfizer os requisitos previstos na lei 
para a 'íitv-eStídUfa; · ·~ · · · · · ·· · · 

·1_1 ~"rOr 'julg8d0'- ínCa:pâi efu. inSp"eção medita 
oU éXarrie psicotéCniCo; ' ' · · · 
' lll.........: pei"ceber doS Cófies públiCOS p"rõventoS dê 
apósentadorfa;- . . 

IV-não' tomar Põssê ·no 'pr.ázo âé 30 ítrinía) 
dias, a· contar da data da publicação desta Ato .. 

Art 29 Este Ato entra em vigor na data de 
sua publidçãO. -- · 

Art. 3° _Revogam-se as -c!isposições em con-
trário:- -

SenadO Federa], 9_dejunho'áe.l988. -Hum
berto LUcenã, Presidente ~O senado Federal. 

~-ATO DO PRESIDENTE 
N• 81, de 1988 

O Presidente -do Senàcio F.ede"ral, no uso das 
atribuições que lhe Conferern_ qs arts. 52, _item 
38, e. 97, indsó IV, do Regimento Interno e_ de 
acordo com a delegação de_ cOmpetência que 
lhe foi outoigada pelo_ Ato 4a Cp_r11i~~<? ~iretora 
ri~''2, -de 1973, é tendo em vista 6 (iúe dispõe 
o Ato _daJ::óm_iSsão Dil'etorã n.-r 25, de 1988;-re-
so!Ve: _ ---- -

-Art. 1 ~ -"Nóri1ear, na forma do Ato da CoriliS
SâO-biretOi'a n<- 26~-de 1987, publicado no DCN-11; 
de 21-5-87; por ordem de classifiCaÇão geral, pa~a 
o cargo de provimento ·efetivo de Assessor Legis
lativo _d_a Parte Especial do QuadrO de Pessóal 
do Senado Fe_d_e_r_al, os candidatos abaixo relaciO: 
nados, aprovados no Contürs_O Público homolO: 
gado pelo Ato da Comissão Diterora -n" 4, de 1985, 
publicado no DO, SeÇã.o I, de 24-1-85: 

01- Ge_i:al_do Cpueia Barbo.sa 
02----)•'\aria de_ Quàdalup~ Teixéira Varella 

_ 0.3_-_Afakén Tabajara do NasdlllentQ_CÇlsta_. 
04-ArésioTe~ei.ra.Peixo.io. - - -

__ 05 ~.$Qoilton f:érnafi.des C~mpos 
0'6--_:- Edlson ROdrigues Chaves 
07 -Rubens Cesãr Lanius 
d8_--Ve_r3 Mariã Ameriámó de Oliveii-a Bueno 
09-~Frandscõ Baker Méio Filho' - · 
10·- Fernando Dídimo Pereira Barbosa Vieira 
1_ 1_~ ltéiD'l<!:I: Nves Barbosa 
12-Aritonio José Barbosa 
.1~-Orlando José 4eite d~ Çasti-<? 
14 --:-bfltonio da SilvaAr:aújo _ _ 
·15-Maria do Socorro ~_nt;:zes de ~o~ . 
16-:: fernando Braga _Batinga de Mendonç~ 
1 T- Ubir.9jara Leão .da Silva 
18---:Francineti ÇástãFigueiredo 
19-Maria de Lourdes Pereira de _SotU:a 
?O ~~_ri~ Qauâia_ Qrummonà Trindade 
21 -Nelson Ribeiro Mendes 
2~- H_élio de Sá_Aimeida 
23 .. -:-Antcinio d~.PádÚa ~meiro 
24-Lourenço Paulo da Silva Cauirré 
25. ""'"""":N~_usa ~dsen Arruda 
26- Donalva -Caixeta Marinho 
27 -Fernando Arruda Moura 
28-:-Sérgío-Waldeç_~_de Carvalho ___ .. 
49 ~Jo.ão Agripino de Vasconce]os Maia 
3"0- Eliane Cruxên Barros de Almeida Madel 

___ jl __ ..;_ReQii1a Coel_i Fãriã Braz Siqtieira - -
32- Domingos Antônio Campagnolo 
33- Carmeri"_Silvia Rodrigues da Cunha 
34 -:-Joãg Domingos W:olff_d.~U5ilva 
35 ......... Pedro Carrera Palmeira 

__ 3!3----: Qilson An_tç>niq _ _ç_allavara 

37 :- Regif!aldo_ da Silva 
3_8 ..-- EvanOro_ Rodrigues Leda 
39-ThereW Cannelita Souto Nobrega 
40-Ana Luiza Fleck Saibro 
41 - Ubiramar Lopes de Sousa 
42 -Amaro Luiz Alves 
43-:......AntOlliO_Oiirripio de Assis Henriques 
44 -MarQaridã Maria~ Magalhãe~ 
45-Norma Walderez Santos Pereira de Cas-

tro 
46-FranciScoJoSé dos Santos_Braga 
47 -Ayfton.P1.1tra Leal ---
48:...:... Adolphõ Perez 
49 ~ Luiz Carlos Pelizari Romér6 
50-B_erenice de Sousa otero· 
51-- Maria Aparecida SantOs Pereira 
52 ......... André Gustavo Stumpf Alves de Souza 
53-Maria de Lo urdes _de Medeiros Kain _ 
Parágrafo únicO. Será -tornãda sem-efeitO a 

nomea~o se o-candidato: ~~. ,, : - - -
1-nao- satisfiZer os-~requisitos PreViStOS em lei 

para a investidura; 
II-:: for julgado incapaz em inspeção médica 

ou exame pSicoféCnicO; . . 
Ili ~perceber dos cofres públicos, proventos 

de apOsentadOria; e - - _ · 
N- não tomar p'osse rio prazO de 30 (trinta) 

dias; a coiltar da data da publicação deste Ato. -
Art 29 Este Ato entra em vigor na data de 

sua publicação. 
Art. 39 Revogam-_§ie as disposições em con

trário. 
- -Sei-tâdoFedeial, 10dejUnhode1988.-=Hum
berto Lucena, Presidente do SenadO Federal, 

ATO DO PRIMEIR0-5ECRETÁRIO 
N•S, de 1988 

o. Primeirq-Secretário~Cfo s~naqq Fed~~. no 
uso de sua competência regimehtal e 

Considerando_ a necessidade de se imple"men
ta~,_ no CEGRAF, uma_ moderna concepção de 
g~rênc~a enlpresarial, Ultrapassando aJas_e de pre
visões e projeçõeS increfnentàl_istas COm base nà 
passado para chegar à AdministraÇão prospectiva 
e ao planejamento ~stratégico_; _ 

Considerando que se faz necessário desenvol
ver as _atividades de pré_visão e_ especulção futura 
no planejamento, examinando inúmeras possibili
çl~des, con$eqüêqdas e, prirlciPalffiente, a "a.ção 

__ adequ~d~ Rara- cada hipótese_, a fim de tornar 
gp~_rias poss_íveis mudanças repentinas, -~gerites 
e desconhecidas; 
- Considera_n_dQ que se faz necessário o planeja
mento e acompanhamento da execução_ do pro
cesso de impressão Qi-áfica da nova Cónstituição. 
,a ser promulgada, resolve: 

- - Art. 19 P~s.-i@ar. ó~ s~fv:iÇf.o~s-9.9 ÇluadÍo d~ 
_ ~es_soa.J do ÇEQRAF para comporem ComiSsão 

Especial com a incumbência 4e planejar, executar 
a impres~ão gráfica __ edistribuir a nova Consti~ 
tuição_a ser promulgada, como seja: 

I ~ÁREt.J!iDUSm~ . 
-Coordenador Respon_sável: Josecler Góines 

M.pr~ira.. _,_, __ . ,_ __ .... _ ... 
l) Subárea de Planejamento Industrial: Pedro 

Alves Ribeiro _ 
2) Subárea de Produção: C8flyle Coutinho 

Madrug~ e Florian ~~gusto CoU~~ho Madruga 
3) Subá_fea· de Distribuição: Oaudiqnor Moura 

Nunes 
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ll-ÁREAADMII'IISIRAT(\.IA _ 
-Coordenadores Responsáveis: Luiz Carlos 

de Bastos e Lindom~r Pereira da. Silva 
I) Subárea de SuprimentO de Matérias

Primas: Valberto A Dantas 
2) Subárea de Recursos Humanos: Maria das 

Neves S. Romualdo _ _ -
3) Subárea OrÇamentária e FinanCeira: João 

de Morais Silva 
Art. 2~ A ComisSão, ora conStitUída, exercerá 

as atribuições conferidas neste Ato até a impres
são e distnbuição da J9 edição_da nova Consti
tuição da República Federativa do Brasil. 

Art. 3~ Este_Ato entra em VigOr na data de 
sua publicação. 

Art 49 Revogam-se as dispoSições em con
tráriO. 

Brasília, 9 dejunho_de 1988.- Jutah_y Ma_ga
lhães, Primeiro-Secretá(ió_ do _Sénadá Federal e 
Presidente do Conselho de SuperViS-ao -ao-CE~ 
GRAF. - - -

PORTARIA 
N• 13, de 1988 

O Diretor-Geral do Senadõ-Federal, no uso das 
atribuições que lhe confere o artigo 215 do Regu
lamento Administrativo do Senado Federal, e ten
do em vista O diSposto no artigo 482, parágrafo 
)9, do mesmo Regulamento, resolve: 

Designar Djalma José Pereira da Costa, Asses
sor Leg!slativo, Leila Leivas Ferro Costa, Técnico 
Legislativo, e Paulo lrineu Portes, TéÇnico Legis
lativo, para, sob a presidência do primeiro, integra
rem a Comissão de Sindicância incumbida de 
apurar os fatos constantes dos Processos n95 
00569/88-9, 006095/.88-7' 006599/68-5, 
003448/88-6 e 003449/68-2. 

Senado Federal, 09 de junho de 1988.-J.osé 
Passos Pôrto, Diretor-Geral. 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 
O Diretor-Geral do Seii?ido Federal, tendo em 

vista o cüsposto no Ato do Presidente do Senado . 
Federal n~ 81, de 1988, convoca os -candídatos 
abaixo relacionados para;-nos lermos dos Atas 
da CorhfsSão Diretora fto:oS 26, de 1987, e 25, de 
1988, publicados, respectivamente, nos DCN II 
de 21-5-87 e -7-6-88;-tõmarem posse no cargo 
de provimento efetivo de Assessor• Legislativo da 
Parte Especial do Quadro de Pessoa1 do Senado 
Federal: 

1 -Geraldo Correia Barbosa 
2--Maria de Guadalupe Teixeira Varella 
3 -Arakén Tabajara do Nascimento COSta 
4-Arésio Teixeira-Peixoto_ -
5-SOriilton Fernandes Cãni-pos 
6- Edison Rodrigues-Chaves 
7-Rubens Cesar Lenius 
8-Vera Maria Americano de Oliveira Bueno 
9- Francisco BaketMéio Filho 

1 O- Fernando Dídimo Pereira Barbosa Vieira 
11 -Itamar Alves Barbosa 
12-Antonio José Barbosa 
13-Orlando José Leite de Castro 
14-Antonio da Silva Araújo 
15-Maria do Socorro Menezes _de Souz_a 
16-Ferri.aildo Braga Batinga de Mendonça 
17-Ubirajara Leão da Silva 
18-Francineti Costa Figueiredo 

- 19-Maria de Lourdes Pereira de Souia 
20 -Maria Claudia DrUmmorid Ti-indade 
21-Nelson Ribeiro Mendes 

__ 22 ...... Hélio de_Sã Alffiekfa 
L3 -_Antotlio de Pádua Carneiro 

, .24 =- Lurenço Paulo da Silva Cãiãrre 
25- Neusa Madsen Arruda 
~26-'"=' Donalva Càixeta Marinho 

__ 27 -Fernando Arruda Moura 
- 28.:.._SérQici Waldeck de Carvalho 
29.-João Agripino de Vasconcelos Maia 
30-Eliane-Cruxên Barros de Almeida Macie_l 

--31=--- Regina Ce>e!i _Faria Braz Siqueira · · 
' __ 32-Domingos Antonio Campagnolo 

33- Carmen Silvia Rodrigues da Cunh<;t 
34 -João Domingos Wolff da Silva 
35-Pedro Carreira Palmeira 
36-Gilson Antonio Calzavara 

-~ -37- ReQinaldo da Silva 
__38....,.... Evanâro Rodrigues Leda 
39 -_Thereza _CarmeHta Souto Nóbrega 
40- Ana" [uiza Fleck Saibro 
41 - Ubiramar Lopes de Sousa 
42-Amaro LuizAives 

- -43-Antonto Olímpia de Assis Henriques 
44-Margarida Maria Mattos Magalhães 

_ 45-........, Norma Walderez Santos Pereira de Cas
tro 
. 46- franciso J~é dos Santos Braga 
"t;_~?.=:&!tQ_n);>lftr,a L~al. 

r48-Adolpho Perez 
49- Luiz Carlos Pelizari Romero 
50-Berenice de_ Sousa Otero--
51 -Maria Ap-ãrecida Santos Pereira _ 
52_ -And~:.:é-Gusfitvo Stumph Alves de Souza 
53 .....-Maria de Lourdes de Medeiros kain 
Os candidatos deverão comparecer ao 51 arldar 

do Ecüficio Anexo I do _Senado Federal, de segun
da-feira a sexta-feira, no horário de 9:30 às 11:00 
horas e de 14:30 às 17:30 horas, com os seguines 
documentos: 

i) Carteira de Identidade; 
D) CertidaO de Nascimento ou Casamento; 
DI) Cartão de Ins-crição no Cadastro de Pessoa 

Física; -- --- -
IV) Certificado de Reservista; 
V) Título de Eleitor; e 
VI) Declaração de Bens._ 
Br'aSília, •1 O de jUnho de 1988. -José PasSos 

Pôrto, Diretor-Geral. 

EXTRATO DE CONTRATOS 
E/OU TERMOS ADITNOS 

Espécie: ContratO no 59/88 
___ Contratada: Promofoto Comércio e Repre-
seritações Ltda. · · 

Contratante: Senado Federal 
Objeto: Execução de serviços fotográficqs. 
Ucitação: Convite "n9 69/88 _ -
Crédito pelo qual corferá a despesa: À con-

ta do Programa de Trabalho n9 101 001.2229/553, 
Natur_eza da Despesa n9 3132-011372. 

Empenho: Foi emitida Nota de Empenho n~ 
_787/0, de 12-4-88 

Valor Contratual: Estimado em C;z;$ 
1, 1.94.56o;oo (um milhão, cento e noventa e qua
tromil, quinhentos e sessenta cruzados). 
__ VIgência: 12-4-88 a 31~12-88 

Signatários: Pelo Senado Federal: Dr. José 
Pas_sos Pôrto. 

Contratada: He-racUdeS Calnbuy Magalhães. 

Junho de 1988 

ExrRATO DE CONTRATOS 
.. _E/OU TE!<t-\OS.ADITNOS 

Espéde:_ S_e:gundo_ Termo Aditivo no 060/88_ 
Conlratada: Tele-sistema Ltda. 
Contratante: Senado Federal 
Objeto: Àcrésdmo da_ manuterl.çãO preventiva 

e corretiva, no contrato inicial, de 1 (uma) central 
e 13 (treze) aparelhos, marca telequipo. 

Ucitação: Convite n• 012/87 , 
Crédito pelo qual corTerá a despesa: A conta 

do Programa de Trabalho n' 01010212018/702, 
Natureza de Despesa no 3132~0112/1. 

Empenho: Foi emitida Nota de Effipeilho n~ 
01228/9, de 24.05.88 - · - · · 

Valor contratu&:l: Estimado em Cz$ 
200.000,00 (duzentos mil cruzados). 

VIgência: 24.05.86 a31.12.66 
Signatários: Pelo Sen_ado Federal:Dr. José 

Passos Pôrto. 
Pela Contratada: Klaus Diebich Guth. 

EXTRA TO DE CONTRATOS 
E/OU TERMOS ADITNOS 

Espécie: Contrato n• 061188 
Contratada: PRONTONORTE_- Pronto So

corro Hospitalar e Maternidade Ltda. 
Contratante: Senado Federal 
Objeto: PrestaçãO de serviços médico-hospi

talares aos Senhores Senadores, servidores do 
Senado e seus dependentes. 

Ucitação: ln.exigibilidade de lidtação, COJl) ba
se no parágrafo úni_co- do art. 79 do A1o n9 09/86 
da Comissão DiretorZI. 

Crédito pelo qual correrá a despesa: A conta 
<;iç Programa de Trabalho n9 0101428.2004n61, 
Natureza da Despesa n9 3132-0109/2. 

Empenho: Foi emitida Nota de Empenho n~ 
00976/8, de 03.05,68 . . 

Valor _contratual: Estimado em Cz$ 
1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil cruza
dos). 

VIgência: 03-05-88 a 30-06-88 .. . 
Signatários: Pelo Senado Federal:Dr. José 

Passos Pôrto: 
Pela Contratada:- Sergio Roberto Chamas. 

ExJRATO DE CONTRATOS 
.E/OU TERMOS ADITNOS 

Espécie: Contrato n' 062/86 
Contratada: Laboratório Pasteur Patologia aí

nica Ltda. 
Contratante: senado Federal 
Objeto: Prestação de serviçoS, compreenden

do _exames médicos complementares no âmbito 
das especialidades da CONTRATADA, a Sen~~<?-
res, servidores do S"en·ado e seus dependentes. 

Ucitação: lnexigibilidade de licitação, com ba
se no parágrafo único do arl 79 do Ato n9 09/86 
da Comissão Diretora. _

0 
_____ , 

Crédito pelo qual correrá a despesa: A conta 
do Programa de Trabalho n• 010142S:2004fi61, 
Natureza da Despesa n9 3132-0109/2. 

Empenho: Foi emitida Nota de Empenho n~ 
00997/0, de 03.05.68 . -

Valor contratual: Estimado em Cz$ 
200.000,00-(duzentos mil cruzados). 

Vigência: 03-05-68 a 30-06-68 . 
Signatários: Pelo Senado Federal:_ Dr. José 

Passos Pôrto. 
PeJa COntr@tada: Hercules Sidnei ~ Ube

ral. 
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ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES 
DO SENADO FEDERAL 

Edital de Convocação 

O Presidente da_A:;sociação doscSer:vidcire_S .do 
Senado F ed,eraJ -:-:-. ASSJ;FJ;. _ S.QfiYP:çá ós. ·s~nbo:.. 
r_es associados para um Ass.em_b{éja-Ge~al Êx,
traordínária EfeitoraJ, a realizar-se no dia 
27-06-88,-das 10;00-às"21.00 horas, pp_au_ditó_rio 
Petrônio Portella, anexo II do Senado Federal, com 
duas mesas receptoras sendo: CEGRAF e PRO
DASEN, 

Ordem do D\a: eleição da biretOria é do COnSe-
lho Deliberativo. · · · 

Brasma, 13 de junho de 1988.-;--; vtÇeQtç .C~
tino Filho, Presidente 

ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES 
DO SENADO FEDERAL 

Edital de Convocação 

O Presidente da Assoc:iaçãq dos Servidores do 
Senado Federal - ASSEFE. convoca os senho
res assedados para Uma Assembléia Geral Ex
traordinária, a realizar-se no __ çlia 02-07-88, das 
10:00 às 22:0Q horas, na sede soda] SCEISUL 
Trecho 01, Conjunto 01. 

Ordem do Dia: 
01 - prestas:ão de contas; 
02-posse do_ conselho deliberativo e da dire

toria, 
Brasília, 13 de junho de 1988.-Vicente Cds

tino Filho, Presidente 

COMISSÃO PARLAMENTAR 

DE Il'IQCIÉRITO 

Criada através da Resolução n 11 22, de 
1988, destinada a investigar em profun
didade, as denúncias de Irregularidades, 
Inclusive corrupção na administração 
pública, ultimamente toma'das tão notó
rias peloa meios de comurúcação. 

7• REUN!Ãb, REAUZADA EM 
2 DE MARÇO DE 1988 

Aos dois dias do mês de março do ano à_e 
mil novecentos e oitenta e oito, às nove horas 
e trinta minutos, na Sala da Comissd-6 de Finan
ças, presentes os SenhQr~s Senadores Ja_sé lgná
cio Ferreira (Presidente); Carlos Chiarem (Relator); 
Mansueto de Lavor, Mendes Canale, Affonso ·ea
margo, Itamar Franco; José Paulo Bisai, Chagas 
Rodrigues, Severo Gomes; Jutçthy Maga1bães, Jo
sé Agripino Maia, Maurício Corrêa e Cid Sabóia 
de Carvalho, reúne-se a Ç9missáo Parla.n_:l_e.ntar 
de Inquérito destinada a investigar ·~m profun
diade as denúncias de irreguJaridades, inclusive 
corrupção, na Administração _Pública, ultimamen
te tomadas tão notórias_ pelos meios de,_ comu-
nicação. _ _ _ . 

Presente, ainda, o Senhor Senador Fernando 
Henrique Cardoso. . __ 

Havendo número Regimental, o Senhor Presi
dente_ _declara abertos os trabalhos da Comissão 
e. solicita que seja dispensada--a leiÍura da Ata 
da reunião anterior que, logo após, foi conside-
rada aprovada. . . __ 

Com a palavra, o Senh_o_r; S~nacforJtamar Fran
co, congratula-se com o Presidente pelo esforço 
~preendido para agilizar os trabalhos da Comls-

DIÁRIO DO'CONGRESSO I'iAOONAL (Se,Ç,ãi:> II) 

sãQ e solidt_a qué Seja estabelecido um calendário 
para ouvir os próximos· dePoenfes. 

Com a palavra, o Senhor Sen.~dor C~o~ Chla
relli, propõe que sejam convocá.d_os para as próxi
mas reuniões, ~·seguintes depoentes: dia 4, Dr. 
.Michal Gartenkraut, ex-Secretário-Geral da SE
PLAN; dia 8, Dr. Lúcio Ve:rfssimo de Souza,_ex
Chefe de Gabinete do MinistrQ Aníbal Teixeira de 
Souza; dia 9, Coronel Walter Felix,_ Chefe do De
partamento de Segurança e Informações da SE
PLAN; di,;;3_1 O, Dr, _Sérgio Menin Teixeira de Sow:a 
e Ãlencãr Guimãrãe~- e n_o dia J 6_.__-prefeitos de 
diversos munidpios._ O Senhor Presidente coloca 
em votação a proposta do Senhor Relator que, 
em seguida, ê aprovada por unanimidade. 

Com a palavra, o Senhor Senador Mendes Ça
na1e, aborda as noticias divulgadas pela imprensa 
a respeito da cOnc_e~o- _de _emissoras _de rádio 
e televisão. asam da palavra para discutir a maté
ria os Senhores Jutahy Magalhães,ltamar Franco, 
Carlos Chiarelli e Mansueto de Lavor. . 

O Senhor Presidente suspende a reunião por 
_cinco minutos. 

Reabertos os traba1hos da Comissão, o Senhor 
Presidente. conyida o _Dr. GiJson Reis, Chefe do 
Departamento de Pessoal dã SeCr~t,éllria de Plane
jameq_to da Presidência da Repúbli~a para tomar 
assento à. Mesa._ Após o jurament_o de praxe e 
interpelado pelos Senhores Senãdõfes Itama,r 
Franco, CarloS Chiarem, Jutahy Magalhães, J.osé 
Paulo Bisai, Mendes Canale, Affonso Camargo, 
Chagas Rodrigues, Mansueto de Lç..vor, José Agri
pino Maia e Mauricio Corrêa. 

Prosseguindo, o Senhor Senador J_utahy Maga
lhães, solicita que a Comissão requisite, junto à 
SEPLAN, pasta funcional do Sei'Yidor Sérgio Me
nin Teixeira de Souza. 

Colii -a palavra, o ·senhor Relator solicita que 
no mesmo expediente seja requisitada, também, 
a folha de freqüência do mesmo Servidor, além 
de informação sobre o periodo em que prestoU 
serviços à Presidênda da República, se percebeu 
gratificação e se continuou a percebê-la quando 
foi requisitado para a SEPLAN. Solicita, ainda, 
a pasta funcional do Servidor Lúcio Verissimo de 
SOuza. 

Nada mais havend9 a tratar, o Senhor Presi
dente encerra os _trabalhos da Comissão, às doze 
horas e quarenta e cinco mil)utos, convocando 
os Senhores Senadores apra a próxima reUnião 
a realizar-se sexta.:feirã, às nove horas e, para 
constar, eu, José Augusto Panisset Santana, Assi
tente da Comissão, lavrei a presenta Ata que, lida 
e aprovada, será assiniada pelo Senhor Presidente 
e irá à publicação juntamente com o apanha
mento ta_quigrefico. 

Al'IEXQ À ATA DA 7' REUNIÃO DA CO-
. M!SSÃO PARLAMENTAR DE INOOÉRfTO, 

CRIADA A'IRA!oÉS LM RESOLUÇÃO N• 22, 
DE 1988, DESTINADA A INVESTTQAR EM 

~::::x:i/ii.~~~fff:J:~~~f:tt7;; 
NA ADMINISTRAÇÃO PilSUCA_ ULTIMA· 
MENTE TORNADAS TÀO NOTÓRIAS PE
[bSMEIOS DE CbM"GNfCAÇÃO. DESTTNA· 
LM A Q(}y[R O DEPOIMENTO DO DR, GIL· 
SON REIS, CHEFE DO DEPARTAMENTO 
DE PESsoAL DA SEPLAN, QGE SE PC1BU· 
CA COM A bEVILM AC1TOR/ZAÇÃO DO SE· 
NHOR PRESIDENTE LM COMISSÃO. 

Terça:feira, 14 1705 

PRESID~TE: Senador. ~o~é I::;Jnádo FeiTeira 
RELATOR: Senador Carlos Chi~rem -,- --~.
(íntegra do apanhamentOotaqUi9fáficO da Reu-

nião) - · ·· - "' -- · ' 

--O SR PRESIDENTE.(Jo.sé Ignácio Ferreira)
Havendo número regimental, declaro aberta a 
reunião. 

A Presidênc.ia indãg?l dos Srs. --SêhfdoreS se 
querem ouW ·a leitura da súmula dà ata ou rião. 
(PaUsa.) · 

DiSpensada a leitura da. _ata, a P.i-esidênCia ·con
cede a palavra ao eminente Seriãdor Itamar Fran
co, 

O SR. ITAMAR_ fRANCO_~ Sr. Pr_~sidente~_Srs. 
Senadores,_de pronto quer~ cumprimentar V . .EX-o 
pelo esforçq que tem feito em relação à nossa 
Comis_são no período atípico que estamos viven~ 
do. Go.s@ria que, a partir de _agora se assim enten
der V. Ex<' e a Comissão~ nós estabelecêssemos 
um calendári_o. Seda a fofJ!lali~ç_ão daqueles que 
serão ~onvocados, para o caso_ de não ser aten
dida a convocação da CPJ~ E a ÇPI tem funções 
importantíssimas, inclusive, tem pof apoio o' Códi
go Pena1. E para evitar o que vai acontecer_exata
mente daqui a pouco com o depoente, que iria 
informalmente prestar informações, mas não vai 
aparecer. Go.stari_a que estabelecêssemos um ca
lendário. O que acontecia e acontece cor:n as ou
tras Comissões de Inquérito? EYic:lentemente;, ha
vendo uma Vota·ção ImpOrtante, s·eja na Consti
tuinte seja no Senado da República, a Comissão 
suspende os seus trabalhOs e o. ~fêpoEmte agÜaÍ'· 
dará o retomo dos Srs.. S.eriadores. _ 

A Comissão Parlam~n_!ar de; l_nquérito tem por 
norma, dentro do Senad.p, pagar hospedagem, 
pagar as passagens, quando for o l;:asó. En~o. 
se adotarmos a formaliçlade do e~~_belectment.o 
de um calendátio vamos evitar exatamente o que 
vai acontecer daqui a poucO, ernbor~ elo9iándo 
a atitude de V._ Bel', que tentou, de uma maneira 
informal, trazer o ex-Chefe d,e Gabinete ela Secre-
taria: de Planejamento. _ . 

Era proposta que eu queria fazer à Comissão, 
que estabelecesse um calendário, sabendo que 
estamos .vivendq um p~riodo atípico, repito, as 
r.euni_Q~ poderã_o ser s.uspensas e reiniciadas tão 
logo regressemOs 6_u dQ~abaiFiàs daASS~inbléia 
NaCional ConStituinte oU dos trabalhos d_gª ~Se-
nado. _ _ __ ~- -·--

Era a proposta que eu queria fazer, Sr. Presi
dente. 

O SR. PRESIDENTE (José lgnádo Ferreira) -
Parece que essa é u_m;:3. questão em que o Sr. 
Relator tem uma presença de ressalto. Certamen
te,- um roteiro_ das atividades da Comissão. Ape
-nas, ànteS de ouvir o Sr, Relator, a Presidência 
deseja esclare<:er que tociã.S as gestões, como v. 
~ ressaltou,Infórmalmente, foram feitas no sen
tido de o.bter_a__ prese.nça do dePOente 'de hoje, 
alérri de um outr9 que se encontra presente, ·o 
Sr. Lúcio Veríssimo, roas q~ qnj~_ITI.P~ra hoje. 
Então, não havia como se formali@r, enviar_um 
expEidiehte com aviso- de rec;ebirrierit6_ _do.s -cor
reios etc., que sairia daqui ontem e hoje estarf;'t
mos com ele a caminho. De maneira que o_ que 
se tentO L! [o i o informal, hão fot ó arbitrãrio, mas. 
fOi o inforili.al Possível, inclusive dentfo _da atipia 
corn que se desenro.la_m oS trabalhos desw, Co
missão. De maneira que a Presidênq~ con~ec:!e 
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a Palavra ao eminente Senador Cã-rloS Chiàrelli, 
para se pronunciar a respeito. 

O SR RELATOR (Carlos Chiarelli) -Todos 
temos a mesma visão. Ontem _o que se fez foi 
uma tentativa de agilizar os trabalhos, tentando 
aproveitar o espaço que teríamos e tivemos hoje; 
um espaço meio comprimido, porque às 1 O horas 
e_30 míriutOs_já temos sessao_do Senado, às 
14horas e 30mlnutos temos ses5ão da Consti
tuinte e às 20 horas, do Congresso Nacional, mas 
em todo caso, esse é o horário ínidal, e por isso 
essas ·gestões da Presidência para trazer o de
poente. De qualquer maneira, temos um depoen
te hoje e eu perguntaria não seria o caso de deixar
mos marcados agora os quatro próximos depoi
mentos, que teremos condições efetivas de levar 
a cabo a nossa tarefa. Temos, em pririleiro lugar, 
um que já está previsto e o confirmaríamos, que 
é o·depoimento do Sr. Michal Gãrtenkraut. 

O SR. PRESIDENTE (José lgilácio Ferreira):__ 
Este já está: 'írlciUSiVe,-iiltíriladO, a formalização 
sai agora. A formalização sai agora, porque temos 
um problema de horário, mas como· ele estará 
em Brasma o dia todo, p·ode ser na parte da manhã 
ou na parte da tarde. O problema é que definire
mos na intimação forma] a hora, porque vamos 
fazer um contato agora com a Presidência da 
COnstifuirite. . - - -

O-SR. RELATOR (Carlos Chiare !li) _;A informa
ção que temos da Constituinte, .afé ontem à" nOite 
é que a sessão de sexta-feira é à_tarde, salvo me
lhor juízo e mudança, nes_ta noite. Como há _ses
sões no sábado e domingo pela manhã, as ses
sões dos dias úteis seriam todas à tarde, inclusive 
na sexta-feira. --

Para nossa ordenação, em princípio, a ·nossa 
reunião seria na sexta-feira pela manhã, para ou
virmos o Sr. Michal Garten Krant. · 

Um dos depoentes de hoje é o ex-Chefe de 
Gabinete, Sr. Lúcio Veríssimo. __ Por uma questão 
de ordem dos fatores, gostaria de ouvi-lo antes 
do Sr. Sérgio Menin Teixeira de Souza e do Sr. 
Alencar, ambos referidos naqueles episódios de 
Valença, no sentidO do processamento dos fatàs. 

Eu sugeriria, se pudéssemos, houvesse uma 
reunião na sexta-feira pela manhã e outra na quar
ta-feira, ouvindo, na terça-feira, o ex-Chefe de Ga
binete e, na quarta, os envolvidos no episódio 
de VaJença, jâ que acredito que os mesmos deve
riam ser ouvidos separadamente, mas na mesma 
reunião, porque pelo menos um dos assuntos 
a eles está intimamente_ vinculado. 

O SR. MENDES CANALE--_Ont"em, conver
sando informalmente com alguns membros da 
Comissão, esse foi un-i doS- i1sSUnt05 que enfoCa
mos. Ninguém melhor do que o Sr. Relator pode 
estudar bem essa situação quanto à convocação, 
que, até agora, não fiZemos, deixando-a a cargo 
do Sr. Presidente e do Sr. Relator. S. EX"' poderão, 
diante dos fatos que são Conhecidos da Pres_i
dênda e da Relataria, estabelecer exatamente es
sas convocações, para que um assunto possa 
estar ligado ao outro. Precisamos fazer esses de
poirilentos de forma que chegamos ao final até 
o ex-Secretáriô ê o eX-Ministro do Planejamento. 

Então, louvo a decisão adotada pelo Sr. Relator, 
neste sentido, que foi de acordo com a nossa 
conversa informa] de ontem, com membros desta 
Comissão. 
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O SR REL.ATOR-(CãrloS thiarei.U) __:__Este aqui 
seria, o esBoÇo--desse roteiro -iriícial, com relaÇão 
às pessoas. Se pudéssemos, hoje, ganhar tempO 
e definir essa estratégia, isto seria iinportante. 

Em segundo lugar, Sr. Presidente, dentro.dessa 
mesma idéia -já que é melhor acertarmos isto 
para que, depois, as coiSas flUam riormalnienle 
e·o própriO Presidenle não tenha que ficai-"fazendo 
gestões continuadaS, na hóra 4as votações .....:... 
acredito que seria de todo conveniente que mar
cássemos uma reunião para tomada de depoi
mentos· de alguns prefeitos. 

Tem os aquelã relação de 16 prefeitos de São 
-Paulo que foram-ouvidos e sobre os quais, inclu
sive, há uma informação da Policia Federal, docu
mentos, etc. Evidentemente, não vamos trazer os 

·16 prefeitos; maS_ pOdemos, perfe"itarriente, fãZer. 
uma seleção, que pode ser, até, por sorteio, trazen
do um ou dois. 

Tenho visto reiteradas manifestações, na im~ 
-prensa do Rio ·arãnde- do Sul, de prefeitos que, 
-mcJusrve, Já·prestafarri depoirrientOs à POlícia Fe-
deral e que se dizem dotadoS de documentos 
que podem ·contribuir para a elucidação do pro
blema. 

AsSún, perguntariá -se· não seria O CaSo de trazer
riiôs-, aqui, pãra um ContãtO direto_com a· comiS
são e para que sentíssimoS Como ás coiSas evOluí
ram ..;.;_-porque acho que foi uma forriada de de
pofmento muito útü aquelã- dei pr"efeitO áe" vareriÇa 
- um __ prefeito de São Paulo, de Minas Gerais, 
ou qualquer outro. Podemos pegar a listagem 
e escolher, por amostragem ou por sorteio~ al
guém que viesse aqui, no séhtido de nos-oferecer 
essa situaçãO; a imagem dó cantata_ de ponta, 
do fato.-oc:orrido com quem foi "cantadO", diga
mos assim, e a~itou ou rejeitoU esse prOcesso, 

Cofio o processo ocofreu já _está bem claro, 
_todos sabemosL e acho que deveríãmos tJ::azer, 
-também, alguém desses escritórios que estão fun
cionando por intermediação, até para (fue p_ossa~ 
mõs, objetiv_amente, ouvir dois _ou três tin,tlares 

_dos mesmos - sem que isto queira dizer que 
Os estaremos culpando - e possamos ter, nós, 
"Pêirlamentares da CPI, uma noção exata, fazendo 
todas as perguntas que_julgarmos necessárias, 
de como estão funcionando, como estão estrutu
_ra_d_os, quem os compõe, desde quando, _como 
ê:_a mecânica de funciOnamento e qual a aborda
gem feita. 

Neste sentido, esta era uma ordem para convo
carmos o_ex-Ministro do Planejamento, _o_qile é 
fundamental no processo, depois que o.uvis.sE!mos 
Õs prefeitos., Os escritóHõS, depois de oUvir esta 
listagem aqui, fundamentalmente. 

Sobre ãquela mecUda tomada pela ComiSsão 
_de FiScalizaÇâo d"a Câi"nafa, que tírióamos deba
tido sobre ela anteriormente, que é uma confe
rência sobre a destinaÇão e aplicação _de recursos, 
ainda ontem a Deputada Dirce Tutu Quadros me 
mostrava uril relatório QUe fez sobre uma visita, 
nO dorriinQo passado, a uma cidade. P'tzefam um 
sOrteio, pegaram uma cidade e foram visitar dois 
l)~p!,!tad,os. Ach9 que podíamo~_ f~er. algo ~miJar 
Rara evitar que dissessem _que_ es4lmos querendo 
beneficiai- pôliticaineri.té "A" ou "B" ôu perseguir 
politicam'ªnte "A" ou "B" - desta listagemtirar 
pors6ttéío dois ou três muriícipios. Não é preciso 
ir toda a ComiSsãO, vai urri Pàrlamentar, um asses

-sor- e fazer o levantamento da situação. Vamos 
escolher uma· cidade que tenha recebido, teorica-

Il)_en~. Acho irilpórtari.te q~e __ se 9-_eixébem_claro, 
Q rigor e a fsençãO _da CotnisSão·. Não é a cidade 
d6 senador fulano, nem é a cidade do digníssimo 
Senaaor fulano. membro da Comissão; será a 
cídãde- que -for escolhida aqui: Um Sei-taâOr vai 
a uma -cidade,_ outro _Senador vai a outra: Vamos 
desburocratizar ó processo e _trazer uma infor"ma
ção~sobre se o dinheiro chegou, se foi aplicado, 

---Se era para c_onstruir um hospital e acabou se 
tr~ns(orm_an_do em _w:n hot_el. Este é o rotej_ro geral 
que, neste momento de ajustamentO do processo, 
eu gostaóa de sugerir para o trabalho do próximo, 
numa· s'eqüêridà a ser desdobrada em duas·sema
n~, a partü: do depoimef'tO_ !=!e hoje. $e hOuVesSe 
aceitação, podíamos definir aatas e sair daqui 
com um calmd.átiQ projetado e- di:;;er: "A tal hora 
vai acoritec_er tal coisa ... " 

O SR. PRESIDENTE (JoSé lgnádO Ferreira) _:_ 
Ses. Senadores, às 1 O horas e 30" minut_os teremos 
a seSSão do senado~ o depoente se encontra 
aqui, o $r. Gilson Reis; que é o atual Diretor~Geral 
do Pessoal à a Seplan, e tem algumas informações 
~-prestar. De maneira que indago à ComiSsão 
se -n~-q · ~eri8 Õ c"aso- de considera_rrnos .aprovada 
a proposta do Relator e ri6s mesmos, em Cantata 
com o Relator, faríamos a distribUiçãO do tempo 
e a distribuiÇão dos nomes. E faiíamos, então, 
as intimações formalmente. Se_ V. ~ concõrda, 
avançarlamos para convocar o depoente. -

Com a palavra V. Ex-, eminénfe Séliad.óf Mã:n
sueto de Lavor. 

O SR. MANSUETO DE lAVOR ~ Queria só 
complementar a proposta do Relator com a mi
nha proposta feita anteriormente. Primeiro, é de 
que houvesse esse s"Qrtei9,_ uma vez que não é 
possíVel razer tiinà iverlguaÇão_-em todaS as Pre
feituras, nem éonvôca"r todos os prefêitos para 
depoimento aqlií, nem também visitar as obras 
ou as supostas obras em cada munícípio. Para 
[s~. tenho du~s prop-C?Stas, completa[_ldo o que 
disse o Relator. Primeiramente, é que se pedisse 
esse trabaJho similar já feito pela ComiSSão de 
Sistematização e o aceitássemos já como um da
çlo .desta COmissão, uma v.ez·que é uma ComissãO 
que tem tanta responsabilidade como a nossa ... 

O-SR RELATOR (Carlos Chiarelli)- Permite, 
nobre Senador? 

O Si. Mansueto de Lavor - Sim. 

O SR RELATOR (Carlos Chiarelfi) __:_Deve ser 
eri.treglte~ hoje pela manhã, a cópia do relatório 
qoe"já foi feito dessa visita de domingo. 

O SR. MANSUETO DE IAVOR - En\ao, já 
está:ríainos com um dado examinado -já é um 
elemento para a Comissão. Em segundo lugar, 
apesar de a idéia do sorteio set a mais viável 
para o noSso trabalho, há casos que são flagran
tes, que chamam a atenção. Então, eu não posso 
absolutamente deixar de analisar, quando a média 
dás prefeitúf2is é de 20 i'nühões, 30 milhões, uma 
prefeitura do interior, uma pequena prefeitura cjue 
reCebe quase um bilhão de cruzados, 991,5 mi
lhõ_es, aind~ mais com dados conflitantes. A lista 
da fisiologia diZ qUe são 991 milhões,_o secretário 
e assessor do prefeito diz que só recebeu 280 
milhões. Eilt"ao,- isSo aí deve chamar a ateriÇão 
da _CP!. Não podemos contornar essa situação, 
sejam qU.:iis forem ãS Outras circunStâncias que 
nos interessam ... 
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Então, peço que se aprove o exame _Ó!i Pre:fei
tura da cidade de Pinheiros, pelos núme~ pela 
importância de que se reveste, pelo volume que 
está envolvido, não por outras circunstâncias. 

Então a minha sugestão é que realmente SE: 
faça um sorteio noS casos no_rma!~-- Entrêtanto, 
se houver um caso gritante, flagrante pelo volume, 
pela intensidade, que fosse es,çolhJd9.JO.Ji=3_do so.r~_ 
teia. · 

Em segundo lugar, que se aprovelte~sse o mais 
possível o trabalho da Comiss.~Q_ de Sistemati~ 
zação que está fazendo um trabalho !?_em.elhan_k 
ao no.sso._ Eotâo .dev~,::mos fazer esse entrosamen
to o mais rápido possível-de -fiséaÍizaçãO. 

O SR PRESIDENTE (José Ignâcio Ferreira)-
V. EX" acalrou de definir, ao_ Relator e à Mesa. 
as condições para que fizéssemos a escolha, mes
mo sem sorteio, criteriosa d.os nomes _dos prefei
tos a serem intimados. 

O SR. MANSUETO DE LAVOR - A minha 
proposta é de que a Comissão decida a examinar, 
já que não fez a Comissão de Contro]_e Financeiro 
da Câmara dos Deputados, o caso de Pinh~irçs. 

O SR. PRESIDENTE (José Jgnácio Fem:ira)
Cóm o acrésCimo de_ Pinheiros, os S~~· ~nadares 
concordam? 

Com palavra V. EX' o eminente Senador Carlos 
Chiarem. 

O SR. RELATOR (Carlos Chiarelli) - Permi
ta-me, nobre Senador, dizer que independente 
da cidade ser "A .. ou "B", quando fizés_semos 
a escolha, já fizéssemos s_em _UI11?1 antecipação 
muito grande de anúncios, porque isso pennite 
wna série de gestões lo_cais. Entiio;·a Vlsi~ seria 
realizada, como fizeram na Câinara dos Deputa
dos. Achei muito pertinente decidirem na sexta
feira, viajaram no sábado, chegaram Já, e pegaram 
o gerente do Banco do Brasil, conferiram a conta, 
foram visitar o local e em 4 horas estava feita 
a visita sem que houvesse qualquer anúncio Pré
vio. Com 15 dias de anúncio muito documento 
aparece. muitos recUrsos. É esta a mit}ha preocu
pação. 

O SR MANSUETO DE LAVOR- Desculpe
me, nobre Relator, mas se este anúncio levar a 
aplicação dos recursos de acordo com as finalida
des estabelecidas, já estamos prestando o serviço 
às comunidades. 

O SR. PRESIDENTE (José lgnáclo Ferreira) -
Concedo a palavra ao eminente_Senador Affo~s.o 
Camargo. -

O SR. AFFONSO <;AMARGO ,.- Para ajudar 
nesta parte de organização, sr. PreSidente, quero 
dizer que estão dizendo que seriam feitas as visitas 
nos fins de semana, deveríamos marcar reuniões 
de depoimentos, terça e quinta 2 vezes por sema
na, começando no mais tardar às 8 horas e 30 
minutos. Sabemos que é depoimento e não fica
remos discutindo outras coisas, como o que está 
acontecendo hoje aqui. Faremos,_ assim, v~as 
rew1iões para discutir assuntos internos nossos. 
Então, a minha proposta é esta, para não pegar
mos fmal de semana e nem segunda-feira; que 
terça e quinta-feira, pela amanhã, façamos só de
poimentos. Poderemos fazer quantos depoímen
tos forem necessários_ para discutir 'téynl:l.~ro. qs . 
outros assuntos. 

___ D_C':'e.-s_~con~?P~r l~o. C? ~epoente. _ 

~ O SR. PRESIDENTE (José lgnáclo Ferreira)
Estamos, portanto, ·com a defmição tomada, ape
nas com- um acréscimo,- que gostaria de colocar 
para a Comissão, brevíssimo, que é o seguinte: 
com relação ao Coronel Walter Felix, que _é o 
Chefe da DSI da Seplan, ele acompanhou todo 
o dessenrolar desses fatos, conhece profunda
men.teo assunto. A pergunta que faço à Comissã-o 
é a seguinte: poderíamos, evidentemente, inclui-lo 
entre os depoentes as gestões necessárias para, 
com base no texto da legislação vigente, c_onside~ 
rada a peculiaridade_da repartição a q-ue ele per
tence, tentaremOSObter o depoimento dele, com 
a avalia enonne do potencial de elucidaçào que 
este depoimento terá. Parece-me da maior impor
tância a teritativa que a COmiSsão pode fazer em 
trazê-lo até aqui. -----~-- -"~ 

Era eSta a colocação que gostaria de fazer: o 
Coronel Walter Felix, que é o chefe da DSI
Divisão de Segurança de Informações, da Seplan. 
-V. EX" tem alguma objeção! 

·o SR.~MENDES CANAL.E --Sr. Presidente, 
oonfoiTne V:EX'SõlfcítC>U; Convefsãria depõis cOm 
o RelatOr ·a res)jeib desta matéria, porque divirjo 
desta questão de ser feito sorteio. Tem que haVer 
um seguJmento. 

~ OSR PRESIDENTE (José lgnáclo Fenelra)
V. Ex!' acabou de aprovar que_ este rearranjo _da 
pauta será feito aqui. 

O SR. MENDi(S$:A.I'IAL.E-::-:- Qigo ?OD:efo, indU
Sive·:na_parte_d~ ~scalização. _Foi o que ouvi. Crefo 
que não._e~ou ouVindo tão rrlãl assim.- - -

·O SR PRESIDENTE (.José Jgnácio Ferreira)..:..._ 
Perfeitamente. Apenas a Presidência perguntou 
ao Plenáiio da ComissãO-se- deferia tsso; Então, 
liquidoU. -- -- -

O SR. MENDES CANALE- Apenas quero di
zer que diVifjo. Foi" sugestão, inclusiVe,- âe V. Ex~. 
para que abreviássemos essa parte preliminar dos 
nossos -trabalhos. Dev~ haver seguimento e nln
guém melhor do que o Relator e a própria Presi
dência, embora com a nossa c:olab_oração, para 
estabelecer este_ seguimento. -
-· Parece-me que houve wna indagação ao Pre
feito de Valença, se ele tinha c_onhecim~nto de 
outras prefeituras, onde houve intermeçiiação,do 
Sr. Alenç:ar. Neste caso, daríamos seguimento, 
convocando os prefeitos com que o Sr. Alencar 
tinha contatado, para depois convocarmos O-.Sr. 
Alencar. Senão, vamos ficar com a palavra do 
Sr. Alencar contra a palavra do Prefeito_de Valença. 
Seria ó caso de colocarmos os dois_ frente a frente, 
~ra ver quem está com a verdaQe. 

O SR PRESIDENTE- (José lgnâcio Ferreira)
É perfeitamente possivel com base no Código 
de Processo ·penai. -- - -- -

o SR. MENDES CANALE .:.._ É um pontO que 
eu, atendendo ao apelo de V. EX', deixo para de-
Pois: . ______ _ _ _ 

Sr. Presidente, embora matéria já vencida, volto 
rapidamente a um assuntõ que diz respeito à con
cessão de c~is de râdio e televisão.J~mbora 
na nossa última reunião -tivéssemos -adOiadO as 
providências a respeito, a imprensa continua a 
traze~ E!J:!aila -~_assunto e o Sr. Ministro das_ Ço~!,l
l)l~ções volta, de fonria cOriiund~nte. a ~palhar 

vers9es ~b~e_ os P~rl8!11_ent,a.re~-sobre os Co~;t~ti
tuinfes, COrr'tó. Se hQu~e interesses escusas li
gãdos ao problema. Pe-nsO que, se -riãÕ obtiVé"mios_ 
do Dentei, até o final desta seniana, a relação, 
deveríamos imediatamente convocar a presença 
do Sr. Presidente_ c;lo Dentei a eSta Comissão. E 
prõpória mais ainda: pedinnos ao S_r. Ministro, 
já que ele disse que coloca es_s_a relaçã9 que ele 
tem, que a envie à Comissão, ,que a_ Comissão 
peça, se for o caso, para que ele envie a est?l 
COmissão o relatório que-tem, porque não é possí
vel S~ Ex<' fLcar à distância, a _lançar_ essa dúvida 
sobre todos os_ Parlamentares •. nQs que, copPe
cemos e já ouvimos dos_ nossos Senadores, cole
gas de respeito, referências que -fazem cair êm 
muito o respeito que devemos ter por esse Minis
tro. Um Ministro que é chamado, aqu~ na_Çomis
são, por pessoas_ que tenho no mais ~to conceito, 
de moleque, o seu conceito C?Ji em felação à 
minha pessoa. Seria o caso de vir o Sr. Presid.e_n,e 
do Dentei trazendo essa relação;·ca<>o n_ão a envie 
até o final desta semana, que ele seja convocado, 
para que venha depor perante esta Comissão em 
relação ao assunto. _ 

A proposta nossa seria, entãO, de oficiarmos 
ao Sr._ Ministro das Cómunlcações, solicitando 
que envie a esta Comissão a relação que ele diz 
possuir. 

O SR. JutAHY MAGALHÃES- Sr. Presidente, 
só _\lma palã:Vriã,_ não- vOu_ tornar muitO terõpo da 
Coffiíss_ão. ____ -.- __ . __,- --- _ 

Hoje o Ministro volta à b_aila com as aClJ._sações. 
Um Ministro de _Estado, num pãíS sério, tem--que 
ter responSabilidãde pelo que diz. Se ele faz acusa
ção a u~ Senador, com maior razão ele t~l}"l que 
ser respons-áver Pelo que afinna. Ele, mais uma 
vez, reafirma que so_u proprietário de estação de 
rádio, ele _está na obrigação de mostrar se sou 
ptbprietário de alguma estação de rádio. Ele tem 
que dar o doc.urnento, ele _está c.om o Ministério 
na mão dele, ele tem todas as maneiras, todas 
as possibilidades de obter esse documento, com
provando que eu sou s6çlo majoritário ou minori
tário, qualquer participação, por ma!s ínfuna que 
seja, em ·qualquer sociedade que tenha con<:E!sS:ão 
de rádio_ ou televis_ão no_Brasil. Ele _é obrigado 
a informar isto. -

O SR. ITAMAR FRANCO ~É exatamente isto, 
Sr. Pr_esidente. O Ministro diz hoje, daramente, 
que, se o Congresso requisftar, ele infàrmaráquais 
foram os Parlamentares que venderam as conces
sões. Proponho a V. EX que a CPl ~nvie um ofício 
a S. Ex', para que ele indique quais foram os 
Parlamentares que obtiveram concessões e quais 
.foJ11.~ y~e~didas por esses P&rlamentares. O ofjcio 
é sftnples e podé ser dirigido diretamente_ a S. 
Ex' 

O SR._PRES!DENTE (José Ignácio Ferreira)_
Com o adenda da própria -evocaçãO nOssa: Q -fã.to 
de _que a Comiss-ãO traçou um objeti.vo que é 
o da intermediação de verbas. Certamente tgçios 
estamos atentos ao fatp de· que intermediéição 

--aeveiba é-tudo. Como o nosso objetivo é il}tE:!nne
diaçãO-_ge ve:rQaL_e~á perfeitamente dentio-do 
Q.OS.S9_9bjetivo ª----tndagação que vamos fo_rmular, 
porque 56 _se faz essa trans.i;.ção _intennédiãl1do. 
Parec.e perfeitamente dentro dos objetivos_ da Co
missão, por isto certamente o Plenário se pronun-
ciará a respeito. - -
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O SR. CHAQAS RODRIGUES ..:..-os que vende
ram, a quem venderam e se houve a devida auto
rização. 

O SR. RElATOR (Carlos ChiareUQ- Sr. Presi· 
dente, sobre esta matéria, como uma proposta 
do requerimento, pedindo a listagem completa, 
discriminada, de AJv\, FM, televisão, transferência, 
quem é dono, quem é majoritário, quem é miriori
tário; quem_ exer:ce cargos de direção; ontem disse 
a V. Ex~ que, para que as coisas fossem -feitas 
com a maior isenção, e procurado pela Federação 
Nacional dos Jomalis_ta_s, que me traziam uma 
série de subsídios a respeito dessa matéria, eu 
disse a eles e depois comuniquei a V. Ex', juntos 
conversamos, que apresentaria, como minuta do 
oficiO para ser encaminhado pela Comissão, 
aquele documento que ninguém mais creden
ciado do _que a Federação Nacional dos Jorna
listas viria nos entregar hoje, como subsídio, para 
este. questionário. Eles me entregaram, prelimi
narmente, um ofício que teria oito itens, pergun
tando: quem obteve, quando obteve, com que 
razão social, com que integrantes da sociedade, 
para quem transferiu, em que data, quais são os 
atuais titulares. Enfim, tudo quanto querfamos sa
ber e mais alguns detalhes que, realmente, para 
quem está ligado ao métler, fica mais fácil inda
gar com maior precisão._ Combinou-se, ontem, 
que me entregariam hoje pela manhã, na Comis
são, esse roteiro sugestão, que não é obrigatório, 
mas como se tratava de wna proposta nossa tí
nhamos o direito de encampá-lo ou não. 

O SR. ITAMAR FRANCO - E fazer um ofíciO 
a S. EX' o Sr. Ministro das Comunicações. 

O SR. RElATOR (Carlos Chiarelli)- Exata
mente, para ser encaminhado ao Ministro das CO
municações. Devemos fazê-lo ao Ministro das Co
municações, com cópia ao Chefe da Casa Civil, 
para que S. Ex" fique atento à cobrança que a 
Comissão está fazendo e que, como respónsavel 
na co-ordenação administrativa do Governo, de 
ciência ao Presidente da República de que há 
uma Comissão de lnquérito no Senado, com os 
poderes que lhe são atinentes, cobrando todas 
as informações num prazo exíguo. Isto é funda
mental nesta Casa, porque este é um outro proble-
ma. Não estou tornando isto por correlação com 
intermediação. Estou achando que isto tem outra 
conotação muito mais séria. O que se está que
rendo fazer é intimidar a Comissão e, inviabilizá-la 
na sua atividade investigat6ria. Ou invertemos o 
processo e deixamos de ser perseguidos por acu
sações genéricas não- defmidas, não comprova
das, mentirosas, que apenas têm um -processo 
de histerismo para inverter a pOsição de bandido 
e mocinho, ou tomamos essa posição e mostra
mos que não temos temor, que não temos "rabo 
preso", ou a Comissão vai ãcabar tendo que, ao 
contrário, ficar dando explicação. 

Tomei urna medida, Sr. Presjdente, e vou co
municá~la na sessão do Senado: estou enviando 
ao Ministro das ComUniCações uma procurãção, 
andeS. Ex" tem o direito de-transferir para quem 
-quiser, para qualquer entidade assistencial, para 
si mesmo ou seus filhos, qualquer ação, cota, 
participação de capital social, de qualquer rádio, 
AM, FM, televisão, canal, repetidora, que eu tenha, 
ou qualquer parente meu por afinidade, consan
güinidade, de primeira à décima geração, tenham 
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tido em qualquer oportunidade. No"final faÇo-uma 
sugestão: que S. Ex" tome a mesma iilidativã, 
que também transfira, se é que tem, se _é_ que 
alguém da família; ou ele pess_oalmente,_foi b.ene
fi.dado por essas concessões. Que no.s -coloque
mos no mesmo plano de igualdade._Se "eu- ou 
algum parente meu tiver, eu renuncio, além diSso, 
ao meu mandato. E gostaria que S. Ex' renun
ciasse ao_t..,..inistério~Estou dizendo isto e vou dizer 
da tribuna do Senado; assim acaba o bate-boca, 
não tem mais _conversa, Mas quero, __ ~ém disso, 
conhecer todo mvndo que é _e quem_ não é. 

O SR. PRESIDENTE (José lgnácio Ferreira)
Tenho· a impressão de que podemos ouvir o de~ 
poente. 

Ó:SR. MANSUETO DE LAVOR-'Quero ápei"àr 
para ouvirmos o depoente. · 

Quero --dizer que o Ministro, neste ponto, está 
conseguindo tumultuar os trabalhos da nossa CP!. 
Aquela publicação-de ontem do Ministro é irres
ponsável, é um crime de comunica:çáo. Não pelo 
que afirma, mas pelo que não afirma. À idéia 
do ministro, dias atrás, de zerar a Constituinte, 
devemOs respori.der com a idéia de zerar o Minis~ 
tério das Comunicações. Para isso precisainos 
de um meio, de um instrumento, e o temos no 
Regimento da Assembléia Nacional Constituinte. 
Esta vai ser a minha proposta à Casa, à próprta 
Constituinte: revogar todas as concessões feitas 
durante o período de convocação da Assembléia 
Nacional Constituinte, isto é, de 1 o de fevereiro 
de 19a6 afé a presente data. · 

Do contrário, não conseguiremos ... (Inaudível 
·-falha de gravação.) . . 

O SR. PRES1DENTE (José lgnácio Ferreira)
... _.prosseguindo no nosso trabalho, indiferentes a 
IsSo, porque é este ó nósso objetivo. 

O SR. MANSUETO DE LAVOR- Temos ins
trumentos regimentais de zerar as concessões 
que ele_ está_fazendo, irregularmente e ilegitima· 
mente. 
·O SR. PRESIDENTE.(José lgnáclo Ferreira)

A Presidência comunica ao Ple_nário, já que o emi
nente Relator preparou o cronograma, natural
mente com alguma alteração que possa vir subse~ 
·qüentemente, ouviremos dia a de março, terça
feira, às 8 horas e 45 minutos, Lúcio Veríssimo. 
Dia 9 de março, quartã~feira, às a horas e 45 
minutos, o Cel. Walter Felix- DSI - SEPLAN. 
Este depoimento depende de providências preli
minares. dia 1 O de março, quinta-feira,_às 8 horas 
e 45 minutos, Sérgio Menin T eixeiÍ"a de Souza, 
que está escapulindo da ação da Comissão, e 
Alencar Guimarães. O primeiro poderá ser trazido 
aqui debWxo de vara, na forma do Código de 
Processo Penal. No dia 15 de março, terça-feira, 
representantes de escritórios. É evidente qt.ie este 
cronograrna permite inserções. E no dia 16 de 
março teremos os prefeitos. 

A Presidência solicita da Secretaria faça entrar 
em plenário o Sr. Depoente Gilson Reis. 

----O Sr. Gi1son Reis está há 35 anos no Serviço 
Público Federal e é _originário do Ministério _da 
Fazenda, sendo Diretor-Geral de Pessoal da Se
plan. (Pausa.) 

A Presidência deSeja prestar um esclarecimento 
à Comissão. Dentro da atipia do nosso comporta
mento, temos procedido informalmente, na quase 

totalidade das_ .convoGaçõ.es ~o-.;.n:los ·convítes. A 
fôrinalizaÇão é subseqüente. Przem.os isso- hoje. 
Hoje estava aqui, cedo, à abertura-dos trabalhos, 
o Sf. -ailsõn Reis e -o- perábi pouCo sereno: I:: 
um -seilhór que deve ter -uma certa idade e o 
fato. é que ele ffie disse o segui~te; _"Senador, 
preci$õ qUe 6 sénhor comünique ã rilinha vinda 
ao Ministro da Seplan". Eu disse: "Olha, o senhor 
já se enContra aqui e, portanto, será ouvido agora, 
porque é assim que fazemos na Justiça. O senhor 
cOmpare_ceu, inqependente de _indicação, e veio 
aqui dizer que não-viria". - · - - -- - --

Ele_ estava aqui até minutos atrás e, nesse mo
mento; Ú~il.ho impressão que algO de surpreeri· 
dente aconteceu. O fato- é _que, ·par não termos 
feito formalmente _uma:- intimaçãO, hã6 temos_co
ffio, nesse momento;-.até sequer trazê~lo debaixo 
de vara. De maneira que, se isso ocorreu, se_ não 
foi poSsível retê-lo aqui; a Presidência tomará as 
providências imediatamente ~e poderemos ter 
uma reunião da Comts.São subseqüentemente pa
ra ouvi-lo e, nesse caso, já com intimação formal 
à qual naturalmente ele não se_ escafederá. 

_·o SR: ITAMAR FRANCO-~-$r. ~esidente, eu 
PI9e?~a" ~ V.~ Ex- _-duas co_i~s: a_ primeira é que· 
V. Ex• poderia comunicar ao MíniStro do Planeja
mento ... 

O SR. PRESIDENTE (José lgnácio Ferreira)
Um instante, Exelência a Presidência convida o 
Uder do Senado para tomar assento à mesa. (Pau
sa.) 

0.-SR~ (TAMAR FRANCO -_-Sç. Presidente, V. 
Ex' poderia manter Um cantata com o Ministro 
P,o _Pianejam~nto, já que o Dr. Gilson-Reis está 
Subordiilãdo a ele, dizendo_que a Coinissão quer 
óuvi~lo. Ele es_tava presente e desapareceu. Mas 
eu achava que seria interessante esse pedidõ, ape
sar de os Srs. Senadores terem recebido o memo
rial de conversa que V. Ex" teve coffi o Dr. Gilson 
Reis para que, inclUsive, a própria imprensa ... 

-o SR. PRE:$1DENTE (José lgn*do Ferreira)
Os-Srs-:senado;~s.certamentejá têm em mãos ... 

O SR. ITAMAR FRANCO - O Senador Jutahy 
Magalhães acha que não deve, mas acho que 
é pre~iso ... 

.O SR:· MANSUETO DE lAVOR - Sr. Presi· 
-dente, para um esclarecimento. Esse: Sr. Gilson 
Reis veio fazer o quê, aqui, hoje no Senado?--

0-SR: PR"ESTD"ENTE(JóSé lgnácio Ferreira)
Eu vou dizer à ColiiiSSáo.T emQs que ter tranSpa
rência em tud_o e acho que, apesar de toda essa 
singularidade com-que a Comissão_ desenvolve 
os seus _trabalhos, até essesJatos d_evem _ser c.olo
cacros. 

A Presidência ontem recebeu _em seu gabinete 
a·visita desse cidadão. E1e não era cogitado para 
ser Q\.l.vido _na comissão. E_. esse_ cidadão disse 
que tinha alguns esclarecimentos a fazer à cernis~ 
são ~ mas, a fazer à Presidência. O Presidente 
diãriiou a assessoria, colocou-o em cantata com 
a asseS_Soria, ·e, durante algum tempo, talvez uma 
hor.a ou mais, esse cidadão mantev~ esse contato 
de que resultou essa memória que se ~ncontra 
agora em poder dos Srs. Sen_adores. Ela indica 
que há alguns esclarecimentos_ de c.er:ta_valia que 
podem ser prestados pelo ddadão. A partir daí, 
a Presidência infoimalmehte o convidou a com-
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parecer hoje, quando deporia também o Sr. Lúcio 
Veríssimo. Essa-é a razão da_ vinda dele aqui. 

O SR. SEVERO GOMES--- -sr. Presiçl~nt~. ~en
tendo que, na medida em que V. Ex.' disse ao 
depoente que elE!! prestaria hoje_ o seu depoimento, 
ele foi formalmente convocado pela Mesa. Se ele 
estivesse longe, então haveria outros meios para 
a sua convocação e_a certificação de que ele rece
beu a convocação._Aqui a convocação foi púbUca 
e certificada por todos que estavam presentes. 
Então, no meu entender, ele foi formalmente con
vocado e, portanto, o procedimento da comissão 
e da Mesa deve ser a partir do fato de que ele 
foi formalmente convocado e que se recusou a 
prestar depoimento. 

O SR. MANSUETO DE LAVOR- Quero agra
decer ao Senador Severo GomeS exatarnente nes
se sentido, porque isso desgasta a imagem da 
CPI. Ainda não bastam as investidas de ministro 
e de outros escalões, vem um_ S:enhoc aqui, se 
oferece para depor e, na hora do depoimento, 
foge. ~até uma coi~ muito boa para a impr~nsa, 
mas não estamos aqui para brincar. Esse cama
rada foi convocado por V. Ext perante testemu
nhas, e se não tiver jeito de_ depor, será um desas
tre, pois não estamos aqui de brincadeira. 

O SR. PRESIDENTE _(J_osê_ lgnádo Ferreira) -
Senador Mansueto de Lavor, a Presidência diz 
a V. Ex" o seguinte: que não consentirja qUe isso 
ocorresse e nem em qualquer outro fato que pro
voque qualquer tipo de desgaste para a comissão. 
A Presidência está vivendo um episódio que pode
ria ter ocorrido co_rn V._ Ex~. inobStante todos os 
esforços que a Presidência tem feito para manter 
não só a comissão nos seus rumos c.omo, tam
bém, para manter a alta dignidade e a alta magis
tratura de que estamos investidos. 

A Presidência quer colocar para V. Ex' para
dizer que as providências subseqüentes serão to
madas em consonância com esse entendimento. 
O-Senador Severo ·aomes colocou_ muito _pem; 
a Presidência entende que - o fato mesmo do 
comportamento atípico da comissão, dos proce
dimentos pouco formaiS, a-qu-e nos obrigamos, 
produzir essas coisas; as providências sejam ne
cessárias. 

O SR. MANSUETO DE LAVOR -Mas V. EX' 
o convocou e_ ele aceitou a convocação qUe, aliás, 
não é nem aceitar, ele assentiu em depor hqje, 
e na hora do depoimento foge. Isso é sério~ Que 
explicação? lsso_é um caso grave que não pode-se 
repetir de maneira nenhuma_. _ 

O SR. RELATOR (Carlos_Chiar~lli) ~sem que
rer aprofundar esse debate gostaria de ter uma 
informação: Presidente, este senhor, Gilson_ Rei_s, 
pelo que vejo nessa memória, esteve ontem à 
tarde e à noite, aqui, no Senado, falou com asses
sores da comissão e prestou uma série de infor~ 
mações. A vinda dele_ foi espontânea. Resolveu 
aqui comparecer dizendo que traria uma série 
de informações. A vinda dele, hoje pela manhã, 
Presidente, pelo que entendi, não foi por ter sido 
convocado. Acho que esse aspecto é fundamen
tal. Não o conheço, veio espontaneamente e pres
tou uma série de informações. Considerando que 
as informações eram boas e que ele. está interes~ 
sado em ajudar a elucidar, ele veio hoje de manhã 
também para acompanhar e assistir o depo!men~ 
to de uma pessoa sobre a qual ele fala. 

O SR. MANSUETO DE LAVOR.-:- Não, não 
é isso. Ele veio para depor. 

O SR RELATORJC.rlo~Chiarelm .,..,-Um rno
merito, pof f.Wor. ISso qúEi gostarià de _erlterld&. 
A informação ·do Presidente não é _essa. Ele foi 
~_onvo~ado aqui, pela _manhã. . . - - - ---

0 SR. ITAMAR FRANCO- A inforr:nação 41e 
tivemos é que o 8(. __ Çhlson viria hoje depor ante_s 
do Sr. Lúcio Veríssirno. 

O SR PRESIDENTE (José lgnácio Ferreira) ..:.:... 
O que hotive foi o se-guinté este cidadão procUrou 
a Presidência. Tenho a irr:_lpressão_ que esSa s_é_rie 
de minúcias ê_ que pode_ conduzir a um desgaste 
da Comissão:A Presidência:mandou que ele fosse 
ouvido pela Assessoria, porque preparou uma es-
trutura para Isso. - - ' 

Ele foi ouvido, a Assessoria preparou uma m'e
mória do que colheu dele. Ontem, a Presidência 
comunicou que _ele _seria oUvido hoje, aqui. Ao 
chegar, pela manhã, veio um pouco __ trêmulo_ ·e 
dtsse: '_'Senador, não posso comparecer e ser o_uw 
-yido sem que o_ Ministro seja_comunicado"._-1~\1 
disse: "O senhor está.intimado a comparecer, sou 

_o Presidente da Comissão, isso ocorre _muito no 
Judiciário; -sem ser intim_ado formalmente compa
receu e vai ser ouvido, porque ontem _o senhor 
foi convidado a hoje depor.'' 

Essa situação é singular, já vi acontecer iss.o 
no Judlciário inúmeras vezes. Então, não há naçfa 
de excepcional no sentido de levar a Comis_sã_o 
e um desgaste. O Judiciário não se desgasta 
quando esses fatos_cxorrem. O que devemos. ter 
presente é __ que providência mal tomada poderá 
produzir um desgaste da Cô"rnissão. Mas as provi· 
dências serão tomadas. 

O SR RELATOR (Carlos Chiarelli)_- Sr. Presi
dente, se_ ele ontem foi infõnTiado pelo Presidente 
da Comissão que em função da sua vinda espon
tânea ontem e dos dados que ele trouxe à colação, 
que eram úteis e por isso Ontem eJe foi, por V. 
Ex". convidado- quer dizer, em termos proc_esw 
suais, convocado- para depor hoje, então hoje 
quando ele aqui veio era urna pessoa que estava, 
antecipadamente, convocada para depor ... 

O SR. -PRESIDENTE (José _Ignácio Ferreira):_ 
Perfeitamente. -

O SR. RELATOR (Carlos Chicirelli)- A dúvida 
que eu tinha era essa; que ele tivesse vindo pela 
manhã assistir e aqui chegando lhe tivessem dito 
que iria depor. Ai sim teria criado ... 

b SR.--PRESlOENTE (José fgnácio Ferreira)-:
Ele velo; prodwiu uma situação que tem que tér 
conseqüências ... 

O SR. RELATOR (Carlos Chiarelli)- Eviden
temente. 

O SR. MAURÍCIO CORRÊA - Sr. Presidente, 
acho que o assunto está superado, no meu modo 
de _entender. V. Ex' esclareceu muito bem. Ele 
pode inClusive alegar, am-arihã o_u depois, e, dizer 
que sentiu~se mal aqui; traz um atestado e o caso 
está superado. Formalize a intimação pela via pro
cessual. 

O SR. PRESIDENTE (José lgnácio Ferfeira)
Não vejo por que imaginar que estamos roçando_ 
o ridículo de nada. Peço vênia. 

.. · . Ter<;;&:feir~ 14 HOf? 

O:SR._~QNSO CAMARGO -Sr. Presidente, 
acredito, inclusive .que esse fato refOrça, apesar 
que inicio registrando o enorme esforço que_ V. 
Ex' está fazendo sa_bemos disso.._ ... · 

. Ó. SR~ ~IDENTE (José (gnácio F_erreira) -
Muito obrigad<_:~. 

o:sR. AFONSO CAMARGO- _:para-qu-er se 
urge"liciem· -os ·trabalhos da Comissão, porque é 
característico da história das CPI serem mo_ro~. 
lentas e ineficazeS. Agora, a _ini!:fi, parece _que o 
pi'ObJE:-mã- dei lõfõifficiliaade tem -que ter uni c-erto 
liinite e hoje iSSo está prOVa-dO; 'ínclusive-eu ffã.Cl 
conCordaria, de forma alguma, que o Dr. Gi!Son 
Reis, que veio bnteffi espontaneamente para pres
tar declar~çõéS-; passasse hoje a ser Criininoso, 
V. Ex' inclusiVe 'c_ita, e, ·naturalmente, ele foi infor
rna_do que não ·poderia estar aqui e ficou dividido_ 
entre o seu chefe e a Comissão. Inclusive a infor
maçao que tinhainos-ontem_é qtie hoje também 
viria 6 Dr. Lú:ciõVeríssimo e que.ióaPrestárdepoi
mentc siiTtUJtãneahi.eri.te com O Dr. Gilson Reis. 
Inclusive falei a V. EX', recordowme, que seria inte
ressante __ que o Dr. CiilSón-Reis prestasse depoi
rrlenfO <lOtes; :ar_ o D_r. Lúçio Ye:.ris.sjroo o_~o.v_eio, 
acho que até pode ter sido providencial, porque 
não sei até que p-onto haveria interesse do Dr. 
Lúcio Veríssirno ter conhemento prévio do depoi
mento do Or. Gilson Rei_s, porque às vezes é exata
mente do contraditório que se conseguem tirar 
algumas conclusões em qualquer tipo de investi
gação: 

Então, parece-ti1Ef _...:. alé repetindo - se tillés
semOS ídO logo ao depoimento, às 8 e meia, ou 
9 horas da manhã, quem sabe se ele não teria 
feito o depoimento. Mas ficamos diScutinâo ou
traS coisãs_e __ a_c"-bamos por perder o· depoente; 
então_ parece-me_ que as reuniõe_s d~ _depoente 
têm que ser para ouvir os depcientes. -Reto_mo 
à minha propol:)ta de_ fixar datas: ~rças e quintas
feiras SãO dias dE;._ Ouvir d~poente, e faremos tantas 
reuniões quantas forem necessárias fora disso. 
ASsim 9mitaria que v: Ex~ formalizasse para a pró
xima terça-feira, junto com o Dr. Lúcio Verís.sirno 
a convocação-para o depoimento _do Dr. -Gilson 
Reis, pois acho importante ·que venham no mes
mo dia. 

~ .. O~SR. PRESIDENTE (..:Íosé Igr)áetO Fe~rei~a)
Não tem dúvida! 

Quero apenas, porque o Código de Processo 
Penal é aplicável, citar o § 29 do art. 221, do CPP, 
que diz: 

---- -"-Aos-ft~ncionáOOs-púbiireS-aplkar~Se..á o 
disposto no art. 2_18, ~ ou _seja, quando a 
testemunha é regul.;~.rmente intimada e:_ ela 
não comparece, procede-se assim, da ma
neira prevista no art. 218. 

AD-s _funcionários públicos aplicar~se-á_ o 
-dispoSto no art. 218, devendo, porém, ã ·expe-: 

dição do mandado ser imediatamente cornu
nicada-ãO=-chefe d~_repartição em que servi
rem, com indicação -do dia e hora marcados." 

De ~aneira ·que ele está perf€itament~ acober
tado _e, nó.!; não por desatenção a esse _trecho, 
nãO pelo arbítrio, mas plda informalidade ao con
vite_ que fizemos, estávamo_s des_amparados do 
texto legaJ, en:~ora nãõ desatentos .dele. 

O SR: ITAMAR FRANCO - Só _que, Sr. Pre:sr
dente, quando V.~ ouViu o Dr. R-omeu Tuma, 



1710 Terça-feira 14 

o Ministro da Justiça não foi comunicado. Esta·
mos com dois pesos e duas medidas, na Co-
missão. 

O SR. PRESIDENTE \JOSê lgnádo Feireiraj ~
Foi a.Ssiin que veio o Prefeito de Vassouras, ... 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES-~ Vassouras, 
não. Valença. 

O SR. ITAMAR FRANCO_:_ ·o Mii1istfo da Jus
tiça não foi avisado no caso do Sr. Romeu Tuma. 

OSR. PRESIDENTE (José lgrláciO ferreirã) ·__::_ 
Mas deveria ter sido, não para solicitar a permis
são, mas para dar ciência. - -- -

OSR. ITAMAR FRANCO;._ Então que a Coniis
são formalize a partir deste instante. 

O SR. PRESIDENTE (.José fgiiáCio Ferreiraf_: 
É preciso que se coloque o seguinte: se não tiver
mos espaço algum para informalidade, _esta Co
missão não poderá avançar, ela tem que ter espa
ço de informalidade; não do arbítrio, mas espaço 
para ser informal ela precisa ter, sob pena de 
estarmos sob uma paralisia, porque o "formalismo 
nos petrificará. Não temos_ uma CoinTSSãO funcio
nando normalmente, ela é toda condicionada, to
da excepcional. Então temos que ter espaço para 
a informalidade. 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES - Permite, Sr. 
Presidente? - - - · -

O SR. PRESIDENTE (José fgnádo Ferreira) -
Tem a palavra V. Ext -

O SR. JUfAHY MAGALHÃES~ sr. Presidente, 
aí v. ~-chega exiltarriente aonde eu queria che
gar, na primeira reunião nossa -e agora foi cor
roborado pelo Senador Affonso Camargo temos 
que ter as nossas reuniões informais, não assim 
fõrmalizada como_ esta. Não é questão de ser se
creta ou não. TemOs que tomãr -as-decisões a 
r'espeito dos futuros depoentes e da linha dos 
nOssos trabalhos em reuniões informais e rápidas. 
Se, para dis-cUtir qualcjuer- asSUntO, tivermos de 
fazê-lo em reuniões formais, perderemos um tem
po precioso. V. Ex" poderá Corivocar e reunir os 
Seóâdores em seU gabinete -para; JUntos _cOm- o 
Relator, decidir sobre os futuros depoentes e so
bre o que deverá ser feito. 
Tomaf~se uma mem-ória feita Por· um Relator 

para transformá-la em fato concreto - V~ Ex' 
está colocando sempre o problema judicial e, por
tanto, sabe disso - não adianta nada, pois ele 
pode desdizer tudo o que estã aqui. O que vai 
valer é o que ele afirmar. 

O SR. PRESIDENTE (JosélgnáCio Ferreira)
S6 que, a- partir àaí, deveremos ter a disposição 
- e creio que todos temos - de fazer isso a 
qualquer hora. Nesse caso;_ vamos;e:"ntão, fazer 
a qualquer hora. A outra alternativa será delegar 
à Mesa as providências urgentes que se devessem 
tomar. E, sempre juntos com a delegação que 
já foi definida, faremos essas reuniões. 

Assim, devemos manter essa disposição para, 
a qualquer momento, fazennos esse_tipo de reu
nião. Se há essa disposiÇão, então o fare"mOs. 
Aqui não seria, então, o lugar adequado para con~ 
versas a respeito de detalhes que são apenas o 
intestino da atividade da Corilissão. 

A Assessoria fez uma comunicação com Dr. 
Güson Reis, que _entendeu-_Ser apenas para con
versar comigo, o que ele fez hoje d.e. manhã. 
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-o;- Concretamente, temos um fato que vai produzir 
conSeqüências. Apesar da informalidade_ qUe- de
verá existir, haveremos de cumprir- o texto do C6-
~i,Q'? _c:i~ Pr9ces~~ penal e _formalizar completa
mente tudo. Assim, acredito que este episódio 
6que esclarecido. 

Com a palavra o eminente Senador José Paulo 
BlsoJ. 

'O SR. JOSÉ PAULO BISOL ~Sr. Presidente, 
eú lamentaria muito que -à estratégia utilizada até 
a9'ora por V. Ex~ sofresse alguma modificação 
em razão desse incidente. É pela informalidade 

.-que chegilmos, com uma brevidade singular, a 
- o~r as pessoas que ouvimos, sem comunicação 
aos seus chefes. 
· Assim, não vai ser um episódio insignificante 

como este . que vai levar V. Ex' agora à foimali
zaÇão total, que emperraria o nosso processo. 

-N_ão dê importância à imagem que, num determi
nado dia, a imprensa pos-sa fazer de um certo 
episódio. O que importa é a imagem cabal e defi
nitiva q!Je e_sta Comissão::vai alcançar com os 
-resUltados que obtiver. EStamos acima desses de-
-talhes e incidentes: são pequenos· demais! 

Eu suplicaria aos meus companheiros que, 
ne-ste ffiomerito, -prestigiássemoS ju-stamente -o 
esforço de infcirmalização, porque ela dá a brevi· 
rlade indispensável para qualificar o início dos 
iióssos trabalhos. Assim, com mais tempo, iremos 
ãprofundando e chegando aos resultados a que 
~precisamos chegar. 
. "É o apelo qu:=: faç:o a V. Ex', Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (José lgnácio Ferreira) ~ 
Muito obrig'ado a V. Ex' 
-_ Com a palavra o eminente Senador Mendes 
Canale. 

O .SR. MENDES CANALE -.Sr. Presidente, 
V. Ex" tem demonstrado frrmeza e correção na 
direção dos nossos trabalhos. Temos que lev.:tr 
em conta que o Sr. Antõnio Cãrlos Maga1hães 
não é um parlamentar, não detém um cargo eleti~ 
vo. S. Ex!' é um funcionário, um DAS, sujeíto a 
sanções amanhã. 

Sou favorável ao· informalismo, mas devemos 
resguardar também a posição do convocado e 
nos colocar em seu lugar. Ele teffie -também as 
retaliações, que sabemos existirem. Temos que 
levar isso em conta, preservando a posição funcio
na] de quem fica sujeito_ a uma _atitude dessa sem 
que seja levada, primeiro, a s_olicitaç:ão da sua 
presença à Comissão - como dev_e ser feito_-,
aO Secretário ou ao seu Ministro. 
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(Suspensa a reunião às 10 horas e 28 mi
- nutos, é reaberta às 10 horas e 35 minutos) 

OSR PRESIDENTE (José lgnácio Ferreil-iJ)
A Presidência reabr.e _os trabalhos da presente reu
nião e convida o Dr. Gilson Reis para prestar jÜra-
mento. --

Dr. Gifson Reis, O Sr.:deve estar ciente dÔ_ gtJe 
!iíSPõe- o art. 342 e das penas por falso- testemu
nho, do Códig_o Pe11al. 
~ A Presidênçia:, com base no art. 203, _indaga 

SeD Sr:, sob palavra de honra, assuffie o compro
misso _de di_zer a verdade. do que souber e do 
~e lhe for perguntaâo? 

Dr •. Gilsoil Reis, qual é a sua idade? 

O SR. GILSON REIS~ 54.anoi. 

0-SR. PkEsiDENTE (José-iQ!lácio Ferreira)-
Seu estado civil? 

O SR. GILSON REIS ~ Casado. 

O SR. PRESIDENTE (José lgnáclo Ferreira) ~ 
Sua resiçlêncfà? -- -

O SR. GILSON REIS ~SQS316, "J", 502. 

O SR. PRESIDENTE- (José lgnácio Ferreira} -
qsr. exerce a sua ati:vi_dade na-Seplan? 

O SR. GILSON REIS - Sou funcionário de 
carreira do Ministério da Fazenda e requisitado 
para a Secretaria de Planejamento da Presidência 
da República. 

O SR. PRESIDENTE (José fgnácio Ferreira) -
O Sr. conheceu_ o sr.-Anlbal TeiXeii'ã, -ó sr: Sérgio 
MeninTeº'eira de"Souz'a._ o Si. Nencar Gui_ritarães, 
o .. Sr. Lúcio Veríssimo; o Sr. é parente? · ·· · 

O SR. GILSON REIS - Não sou parente. 
V. ~ citou vários nomes dentre os quais, logi

camente,_eu conheci alguns. Coilheci o Ministro 
An!bal, como Ministro na Seplan, o Dr. Lúcio Verís
simo, como Chefe de Gabinete; passou natural
mente por várias relações o nome deste outro 
moÇo, Sérgio Mfmin, mas nunca o vi pessoal~ 
mente. E, o outro nome também ... 

O SR. PRESIDENTE (José lgnádo Ferrerai)
Alencar Guimarães. 

O SR. GILSON REIS- Também não oco
nheço. 

O SR. .PRESIDENTE (José lgnádo Ferreira) -
O Sr. tem alguma amizade íntiina ou e. inimigo 
pessoal de alguma dessas partes? 

- O SR. GILSON REIS -_ Nem de uma foíma, 
nein de outra. Trabaihei em dive(Sãs adminis
traçõ~s n~las coincidentemente_ trabalhamos com 
essas pessoas que o conheci: o Ministro e o Chefe 

- FaJo em- defesa daqueles -que são funcionários 
é que·a~têm, portanto, funções das quais podem 
ser demitidos de uma hora para outra. 

Isso também tem que ser levaP,o em conta, tem 
que ser pesado. Embora, ache que ele forma1!ze 

~-de Gabiflete. 

mtúto bem. -

O SR. PRESIDENTE (José lgnáclo Ferreira)~ 
O depointe G1lson Reis está vii1do pai-a ·Cá: Propo
nho à Comi:;,~ãÕ que o aguardemos: Se V. EJcl'l 
acham possível, n6s o ouviríamos e liquidaríamos 
inclusive com este--inC:iderite, trata-se de um de
poimento rápido, espontaneamente presta-do_ de-
pois de todo esse debate. - -

A Presidência suspende a reunião por cinco 
minutos. 

Está_sUsperisa a reunião. 

o sR. PRESiDENTE (José lgnácio Ferreira)
A Presidênciã cói1cede a palavra, para a inquirição, 
_a_ algum -senador_ cjue queira fãier uso. (PauSa.) 

_" ~~~l:t<_:,edO. ayalavra _a~ Senador Itar:nar Franco. 

-O SR. rrAMAR FRANCO - Dr. Ciilson, o Sr. 
·bnf.em prestou de uma maneira informal, um de
poimento abertamente a Assessoria do nobre Pre
sidente da Comissão. 

Ol3R. GILSON REIS- E verdade. 

O SR. ITAMAR FRANCO ~Nou passar a ler 
para o Sr. _o __ resumo do d~poimento feito para 
que o Sr._o confirme. OU-hão.' ·- - -· 
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"Dr: _Gilsbh ReiS :revelou qúe ·serQ'io Mi:Ílin 
Teixeira de Souza ê- servidor de um órgão 
vinculado ao GovernO de Minas_ Gerais e- que 
servia a SEA.C _C::dirio re-qUisitado." -

O SR GILSON REIS _: Ê bom retrocedermos, 
porque como é do conhecimento de V. Ex~.-um 
decreto transferiu a SEAC da Presidência- da ReM 
pública para a Seplan. E,· juntamente com essa 
transferência, várias servidores vferam parei a Se
plan, tendo em vista este decreto. E dentre es~ies 
servidores,_estava relacionado o nome deste Sér
gh Menin Teixeira de So.wa. 

O SR: TrAMAR FRANCO-..:.: V. -Ex.' contii1ua 
dizendo que, desde ~ t~ll!POS_ ~1_!1- que_ aquela 
Secretaria ESpecial estava diretamente vinculada 
à Presidência da República, sob a direção do Dr. 
Anibal T eixelra." Foi ·só Sob á 'ã.âni.inis-traçao dO 
Dr. Anibal ou esse Dr. Sérgio já estava requisitado 
antes do Dr. Anlbal? 

O SR. GJLSON REIS ....:..-NãO sei-fnforrnar a 
V. Ex" Sei que para a Sepian ele veio juntamente 
com·a SEAC-Não sei se_ ele outrora tinha outras 
naturalmente ligações com o Sr. Ministro. Na Se
plan, onde estamos, naturalmente a relação que 
veio da Presidência da RepUblica incluíi-a o nome 
desse-cidadão Sérgio Menin Teixeira de Souza. 

O SR. ITAMAR FRANCO -Essa relação velo 
da Presidência da Repúbltca? 

O SR. GJLSON REJS - Veio da Presidência 
da República. 

O SR ITAMAR FRANCO- ASsinaélà pelo S,e· 
nh()r PreSidente da República? · · 

O-SR~ GILSON REIS-- NaO pelO SêrihQ, Presi
dente da República, naturamente peiO __ servidor 

. que cuida da parte de pessoal. 

O SR. ITAMAR FRANCO ~V. S• se recorda 
o nome desse selVidor? 

O SR. GILSON REIS ....,...·srm, tetlho a impressão 
de que era o Major Ugnoti, mas era o elemento 
que cuidava da parte de pessoal na Presidência. 

'Então.esse relacionamento é entre DP e DP. En
tão, o elemento que cuida da parte de pessoal 
da Presidência da República encaminhou esSa 
relação para o Departamento Pessoâl da Seplan, 
relação essa que contém esse nome entre ()Dtros. 
Naturalmente _a parte de material que foi transfe
rida, deveria ser transferida, e õ foi através do 
Departamento de Administração". 

O SR. ITAfv\AR FRANCO .:.=-v. 51, por acaso.· 
se recorda de qua1 é o 61gâ"o de Minas_ a.o _que 
o D_r. Sérgio estava vinculado? 

O SR. GILSON RE1S - Era um ... Sei_ que era 
um órgão vinculado ao 'Governo d<.! EstadO -c!e 
Minas Gerais, não recordo no momento, mas é 
possível verificarmos isso para V. Ex' 

O SR. ITAMAR FRANCo-.;.·o Dr. Sérgio, então, 
de acordo com a lista enviada pela Presidência 
da República, através do Sr. Major, passou a inte· 
grar ou nâo· a equipe do Ministro como assessor? 

O SR. GILSON REIS- Ele foi lotado no Gabl
nete_do Sr. Ministro, sendo ... 

O~SR. ITAMAR -FRANCO- Lotada_ oficiillinên· 
te? - ---

O SR. _GILSON R.EfS - OfíCiaimenl:e siin~lOta
do oficialmente no Gabinete dO Sr. Ministro:-

.. tiSFCrtÃMÍIR FRANCO.:._ C:Ortstava da folha 

~-~~g_a_me~@-""_~_ 

O SR GiLSÕifREIS:.:: ll,ic:ialmente ele cons
tava da relação do Gabinete do Ministro e o nOsSo 
gruço,-·do Departamento Pessoal, por orientação 
das reuniões que tivemos juntamente com a Presi
dência _da RepúbH_ca, começou a verificar valqres 
içl,êntiCos, porqUe nã: PreSidência da RePública 

-existe. uma gratificação específica da Presidêilda 
da República e na Seplan também teinos uma 
_e~a. gra@c~çã9 eweclfica do respectivo ói-gão 
~ eotãp.o_grupo começou a verifiCar, dentre essas 
pesSoas que figuravam nessa relação, quais se
riam as gratificações mais ou menos idênticas 
~_guelas que eles vinham recebendo na Presidên· 
Cia da "RePública. 

Aconte.<:;e_que, no caso deJe e de. alguns outros, 
houve -~·una determil'ia~o do Gabinete que eles 
ficariam, por enquanto, s~f!l_ receber gratific~çPes 
na Seplan. Não _sei dizer a V. S' a razão. Então, 
eles ficaram num espaço de temPo seni receber 
gratificação. Isso é cOmum e· agora mesmo· com 
a nova adrninistração __ do Ministro João Batista, 
S. ~ ainda não determinou para alguns servi
dores ,.a gratificação da Seplan. D.e sorte que é 

·comum aguardar um certo tempo,- por detenni· 
naçáo_!_ porque é q Sr.- Ministro C{l:Jem concede 
essa gratificação S. Ex' é quem determina essa 
gratificação. E comum, um funcionário, quarido 
é requisitado, corno o caso de o Governo de Minas 

~ ~0~!3ÍS o_u do Governo do Maranhão ou do GOver
no-do Espíritõ Santo, ele é requisitado com Ônus 
ou sem ônus para a repartição de origem. Existem 
as duas situações, ele pode vir requisitado com 

· õnus dõ órgão de origem. Então, ele vem com 
ôrlus paTa ii 6[-Qão de origem e na seplan ele 
pode receber a gratificação, mesmo vindo com 
ónus. Isso -é comum, é da legislação. 

O SR ITAMAR FRANCO- 0 Senfior.a1sse 
· que, em·deterrriinado_momento, o Dr. SérgiO não 

fez jus ou não recebeu por esse 9u aquele motivo 
a gra~ficação_ a que fazia jus, de acordo com isso. 

-J\1\as, d~ repente, _ele passou a receber essa g~tifi-
cação. Quando foi? · - · 

O SR. GILSON REIS - Se não me faihã a 
memória, em 14 de agosto de 87, houve uma 
orientação. PareCe-me que nO mês de agosto de 
87 houve uma solicitação do Gabinete para que 
--~~-~~~e -~receber uma gratificação de ~$ 1. 

-os~.ITAMARFRANCQ~I'fovalÕrdequariiO? 

O SR. dlLSOffREIS ·-À tabela mudou, não 
tenho o valor no momento. se eu soubesse, teria 
trazido. Não é muito alta, porque essa gratificação 

- V8i de um a tr_ês; a de assessor é menor; a três 
seria um valor maior, de sorte que houve urna 
.orientação para que ·ele viesse. a re_c~ber __ é! gratifi
caÇãO de ASS~ 1. Esse -.expediente foi encaminha
do, foi levaâo à Secretaria-Geral que, por delega
ção de competência do_ Sr. Ministro, era cOlocado 
um "de acordo" pelo Secretário-Geral. Isto foi fei
to. De imediãto,-logo a Seguir, veíõ i.ifnã -determi~ 
fiàÇ~ç;_-de que ele ~o_yi_ria m:ai&. p<ira a Seplan 

-e,_ portanto,_ não deverj_~ _rpaJS_ i'eceber <1 .gratifica
Ção. p·arecia fwlci:cináriO:fántasina, não veio. Ato 
_cotitírtUo,_ó Det)aitarnento de Pessoal houve por 
bem bloquear aquele valor e, posteriormente, ele 
fÕi retirado de folha. 

Terça-feira 14 .. 1711 

o sR. rrAMAR FRANco---=- Todo- esse-'rott!:iro 
que o senhor está dizendo à ComisSão está pelfei
tamente documentado? - - --

O SR, GILSON REIS .~ Perl'elíarriente docu
menU.do. 

ocSR ITAMAR FRANCO·- Então, solicliilna, 
Sr. Presidente, o ef!viO des~ doçumenta·ção à 
COniiSsão. - - - - - ' - -

O senhor se refere ao Sr. Secretario;Geral: ó 
Sr. Secietári~Gêral tinha conhecimento da pre
sença do Dr: S'érgio Menin Teixeira' nO "'Gãbínete 
do Minstro, como assessor, ou não? 

O SR. QILSON REIS - Aí, Senador, s6 ele 
pode responder. 

O SR. ITAJV\AR FRANCO-_Qual era o rélació
namento do Secrétário-Geral dentro do atual qua
dro de pessoal da Secretaria de Plenejamento. 

O SR. Gir..SoN REIS ...:... De i_riído, parece-me 
que o reladonãmento era norrriãr Depois, parece 
que as situações foram acirradas. 

O SR. ITAMAR FRANCO- Parece que o Sena
dor Mendes Canale .deseja fazer alguma interfe· 
rência ... 

N_obre Senador Mendes Çanale, penso que essa 
interferêllcia, mesmo que eu esteja solicitando 
informações aõ d~poente, acho que qualquer Se~ 
nadar deve interferir quando julgar importante, 
porque se toma inclusive melhor porqu-e, às vezes, 

· na seqüênda das nossas perguntas, O racloncíhio 
pode ser desviado e _o Senador deve e precisa 
interferir,-c?~~- é :õ ~ ~gora,· que'_ o~ço com 
p~erV.~ 

O SR. MENDES 0\ffALE ~ o dep(>ente diz 
que o expediente é remetido ao Secretário-G'eral, 

-para que este ·promõVa a autorização. Logo, na 
. pergunta de V. Ex!', a resposta devia ser afirmativa, 

porque se o_ Secretário-Ge'úll erit o Dr. Michael, 
Jogo, ele tinha que ter conhedmento. 

O SR. Gri.sciN REIS -~):C~ediio q·ue sim. 

O SR. ITAMAR FRANCO.:._ Foi a·por ·qaê da 
_ minha pergunta. Agradeço a intervenção de v_. 

EX' 

O SR. MENDES CANAlE - Eu não oUVi a 
resposta do depoente. Parece que ele disse que 
não tinha ... 

.ó SR. biCSON REIS - Perdoe-me, s·eriador, 
é que a segUnda Pergunta é se_eles naturalmente 
se davam, se tinham uma relação, porque todos 
nós sabemos que essa relação depois ficou estre· 
mecida, segtmdo nos parece. Mas, alguns atos, 
naturalmente ele deveria ou ass_umir ou não em 
virtUde de ser atribuição que lhe era afeta, embora 
pudessem, pessoalmente, ter algumas ações que 
nós desconhecemos mas os ates administrativos 
não podem, muitas vezes, ficar sem uma decisão. 

O SR ITAMAR FRANCO - Sr .. Gilson Reis, 
o Sr. saberia .dizer quais seriam as atribuições 
do Dr. Sérgio iiO Gabinete do Sr.:MiniStro?. . 

O SR. GILSON REIS ~Não, Senhor. 

o SR ITAMAR FAANCO :_.O sr:·Sal>ena dizer 
quais São_ as _atribUiÇões do Sr. S&ret.ário-úel'al? 

O SR GILSON REIS - Slrri. Naturalmente, ele 
tem diversas atribuições. Naquela oportunidade, 
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ele tinha sob a sua vinculação os departamentos 
-em geral, os Ministérios têm oS Departamentos 
de Pessoal e de Administração vinculados,_clireta~ 
mente, ao Gabinete do Sr. Ministro, naturalmente, 
a Administração dá a feição que, naturalmente, 
acha melhor. No presente momento, nós, hoje, 
já temos uma ligação direta com o Gabinete do 
Ministro e temos, naturalmente, o despãcho, jun
tamente com o Chefe de Gabinete que é a pessoa 
que fala pelo Sr. Ministro. É claro que ele tem 
uma série de atribuições grandes e o Chefe de 
Gabinete, então, é quem dá um apoio muito gran
de ao própriO Sr. Ministro. 

Naquela oportunidade, o DP e o DA tinham 
essa vinculação através da Secretaria Geral. Por 
esse motivo é que os atos, naturalmente de ded
são do Departamento de Pessoal e do DA, passa
vam pefo Secretário-Geral. Então, nós, pratica
mente, levávamos os assuntos, na maioria das 
vezes, ao Secretáfio-Ge"râl. Vez ou outra, éramos 
solicitados pelo Gabinete. 

O SR. ITAMAR FRANCO ..-J?ãSS_ava pelo Seáe
tário-Gera1? 

O SR. GILSON REIS_- ExaJQ_e isSQ,_iJluitas 
vezes, criava um problema e nós passávamos-de
pois e dizíamos: "Olha, houve isto assim ~ssim 
e tivemos ou fomos solicitados para essa orienta
ção porque fomos consultados para Isto ... " mas 
n65 não-deixávamos de levar ao Se.Cretário-(Jétal 
as notícias que, naturalmente, por nossa forma
ção e pela disciplina que nós sempre procurámos 
fazer, e fomos habituados a isto; então, nós fazía
mos ciente a Secretaria Geral de todas as nossas 
determinações no Departamento de Pessoal. Há 
uma gama de atribuições inerentes à Secre'taria 
Geral. Natura1mente, seria até cansativo nós enu
merarmos as atribuições do Secretário-Gerã.l. 

O SR. ITAMAR FRANCO ---0 Sr. percebia al
gum problema de relacionamento entre o Secr~ 
tário-Geral e o Sr. Mini_stro, em relação ao aspecto 
- eu estou relacionando o problema individual 
como relações humanas - estou dizendo, relati
vamente, ao aspecto funcional, do funcloni:lmento 
da Seplan. 

O SR GILSON REIS ....:..._ Eu tenho a impressão 
de que todos nós na Seplan vivíamos, realmente, 
num clima dificil. 

O SR. ITAMAR FRANCO --Por favOr - em 
que clima? 

O SR. GILSON REIS-.- Num clima difici_L diªnte 
dessa dicotomia de atribuições- ou nós, real-
mente, se chamados pelo Gabinete, ficávamos 
constrangidos de não passarmos pela Secretaria 
Gerá! mas, de qualquer forma, nós fazíamos cien
tes ao Secretário-Geral daqUela situação __ e isto 
vinha, realmente, trazendo um clima muito difícil 
naquela oportunidade, na Seplan, coisa que nós 
podemos dizer - e é uma questão pessoal que 
mmca vfamos em outras administrações. 

O SR. ITAMAR FRANCO -~0 bloqueio do cré
dito ao Dr. Sérgio- porqUe esse bloqueio foi 
feito- o Sr. poderá confinnar se foi ou não fEiito? 

O SR. GILSON REIS - Foi s1ni, "Senfiõt:-

0 SR. ITAMAR FRANCO-Põi" q-Ue!TdOí feJto 
-por ordem de quem: do Secretái-io-Gefal, por 
ordem do Ministro ou foi de uma_ ação espon~ 
tânea? 
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O_ SR. GILSON REIS- Não, nós. recebemos 
- nós fomOs cientifiCados ... Na realidade, nós 
rlão chegamos a ire r- esse servidor rio Gabinéte 
do Ministro. Então, já ficamos preocupados com 
eSsâ figUra fíSica. . - --- - - . 

O SR. ITAJV\AR FRANCO - Não viam como 
figura física mas constava na folha ... _ 

O SR. GILSON REIS - Sím, pórque alegavam 
qu~_ ele _esta\_:'~ f?'Zendo um trabalho em Minas 
a_~raê.R~_ra o Ministro etc., e que existia, e tanto 
eXistia que ele veiõ da Presidência da República 
e recebia, também; uma fjratificação hesse_órgã.o. 
Tanto_·_ê que b n"bssó grupo começoU a estudar 
uÕia- gratificação extra, gra~~cação típica da Se
_plan, _mas que, mais ou menos, se eqWparasse, 
em valor, com o que ele recebia na Presidência 
da República. 

O:SR. IT AJV\AR FRANCO- Então, ele recebia 
uma ~gratificã.Çao âa Presidência -e passou tarrt
bé_Q1 a receber nova gratificaçã9 ou a gratifiCação 
cfã"Presidência passou a ser incorporada? Eu gos
tana de uinâ exprrcação. 

-- O SR_ GJLSON REIS --Essa~ gratificações, 
tanto a da Presidên<:ia quanto a da Seplan, são 
esPecíficas desses respectivos órgãos_. Quando 
o. servidor sai da Presidência da República, ele 
não leva aquela gratificação. Então, ele iria passar 
a receber uma gratificação da _Seplan. Em cons_~ 
qúência, a idéia nas reuniões, que_ nós tivemos 
Oã Presidência, era a de que a gratificação da 
Seplan que ele devesse receber fosse parecida, 
se nós não tivessémos uma com valor igua1 àque
la que ele deixou de _receber na Presidência, ele 
iria receber na Seplan uma com o valor bem pare
cido com a que ele _deixava de receber na Presi
dência da República._ Foi feito um estudo, mas 
a nossa surpresa é que a orientação primitiva do 
Gabinete é que ele por ora não Iria receber gratifi
cação na Seplan, razão que eu também desco
nheço, mas a ordem foi essa. Ele e outros não 
receberiam, por enquanto, a gratificação da se
plan. Ele ficou sem receber essa gratificação. 

0-SK ITAMAR FRANCO --::-_ls_sQ foi dito-de 
uma maneira informal ou por escrito? 

O SR. GILSON REIS - foi dito verbalmente. 
Inclusive nós temos lá q estudo, quer dizer o que 
esses_ servidores recebiam na Presidência e o .ql,le 
é que eles iriã"m receber quando o Ministro deter

- minasse, e autorizado pelo Secretário-Geral, ç:om 
ó que eles iriam re<:eber na Seplan. Passados al
guns meses, em agosto, o gabinete do Ministro 
deteçminou que ele viesse a rec~ber uma gratifi
ca-çao de ASS-1, isso em agosto. 

o SR. ITAMAR ~FRANcO_.-= ISso está por es
crito? 

O SR._ GILSON REI~-:- Sliil, -está-pOr escrito. 
Logo a seguir, em setembro, veio uma determi

-nação de que ele não viria., não sei se ele não 
viria ·de Minas ou se ele não iria, por úrii. oút:i"o 
_tn_otjy_9 q~alquer, receber a grati_f!cação da Seplan, 
mas já estava, já tínhamos feito o mecanismo 
de implantação da folha. Então, ele chegou a ser 
colocado na listagem, não é a folha de paga
tn_eri:td;_como um_jomal noticjºu, e sim diz respeito 
a uma relação -dos servidores que temos no com
putador. 

O_ SR. _ITAMAR FRANCO -Essa listagem está 

_n9~~mpu~~~-ª-·-. -· 
~ · ~ O SR. GILSON REIS ~ !;J@tamenteJõ)iS!i lis!ac 
g-em é retirada do cqmpu_tador. lnc~usive .essã. f~-
tagem foi entreg~.:te à Secretaria Ge!al. · 

O SR. ITAMAR FRANCO -_Então, o Sr. S_ecre
tário-Cieral tem conhecimento dessa listagem? 

O _SR: GILSON REIS.:.:__ Ele deveria ter Cõfthe<:i
mento dessa listagem. Com esse· comando de 
que ele teria ido embora e não estaria mais na 
Seplan ou não viria para a Seplan, nós, de ime
.diato, bloqueamos esse pagamento que havia si
do depositado no banco; porque se eles disSes
sem que ele iria continuar, nós liberaríamos; fnas 
naquele momento, nós_ blo_queamos, porque se 
o servidor_nãõ está, ela não Veii receber. Ele não 
está na Seplan, foi embora, nós bloqueamos. ~ 
a segl..lir, como realmente não veio uma contra
ordem, nós o retiramos de folha definitivamente. 

OSRITAMARFRANCO-Essa_comunicação 
do_afastamento deles, se é que se deu esse afasta
mento, foi feita pelo Secretário, pelo Ministro. ou 
pelo chefe de gabinete? 

O SR~ GlLSON RE!S -:-:Pelei _die"~a ,d9 gãôirlet~. 
O SR. rr AMAR FRANCO ---:- Uma vez V. S' se 

referiu em tom Iispido e habitual ... 

O SR RElATOR (Carlos Chiarelli)- Senador 
Itamar Franco, gostaria de fazer-lhe uma per!Jun
ta. 

O SR ITAMAR FRANCO- Corri muito prazei", 
nobre Relator. 

O -SR. RELATOR (Càrlos Chiai-elli) ____: O de
poente- diz qLie O funcionáriO Sergio Teixeira de 
Souza deixara de_receber_na Presidência da Repú~ 
bfica, ou melhor, continuava a receber unia gratifi.:_ 
_cação na Presidência_da República e estaria lotado 
na S~_lan. Ele pass-QU a receber uma gratificaçio 
na Seplan a __ partir -do mês de -agosto, segUndo 
a s~a info_rmaÇão. 

O SR. GILSON REIS - Não! 

O SR. RELATOR (Carlos ChiareiH) -~Foi sim, v.·s· me·:d~utpê foi isto que fÕi dito. - --

- O SR. GlLSON REIS ..:....... Não, não, disse o se
guinte e vou repetir ... 

- O SR. RELATOR (Carlos Chiarelli) -Já está 
inclusive por escrito e V .. EX confirmou, agora, 
que ele era_ um ho~e~ l!ga~o, f~cion~en~, 
à Presidência da Republica, antenormente, VIa 

SEAC. . 
Quando o Ministro Aníba1 Teixeira virou Minis_

tro, ele teria vindo junto a Seplan, sem ter, de 
pronto, recebido gratificação. 

O SR GILSON REIS -A nos_~~ mas, ... -

~ O SR. RElATOR (Carlos Chiarelli) - Exalo, 
gratificação da Se:Plan, mas ~ebia da Presidên
cia da República. 

O SR. .GILSON REIS -Acredito ~u que não, 
vou explicar novamente o que falei no início. 

Essas gratificações são específicas .desses res
pectivos órgãos. Então, existe uma gratificação, 
determinada por decreto, gratificação esta da Pre
siçiência da República. Existe outro tipo de gratifi
cação, tarnbém prescr[ta par decreto, e estas são 
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específicas, urna é um decreto e a ovtra outro 
decreto. 

É lógico, ao se retirar da Presidência da Repô-:. -
bllca o· servidor, ·o órgão de pessoal ou o órgão 
financeiro respectivo tem que tirar esta gratifica
ção. Não posso confirmar a V. Ex', mas acredito 
que o órgão da Presidência da República deva 
ter cancelado essa gratificaçâo lá. 

O SR. RELATOR (Carlos Chiarelli) - Então, 
voltamos à estaca ant~rior. AfiterionTiente, ele era 
um funcionário lotado na __ Presidência da Repú
blica. O_Senhor confirma? 

O SR. GILSON REIS -.Confirmo. 

O SR. RELATOR (CarlosChi<!reUi)- E sendo 
lotado na Pte$idência da ~epública ele faziajuS, 
não sei se fazia_ jus, mas, pelo _men~ juri<!ic:a
mente, talvez, monetariamente, recebia uma grati
ficação na Presidência da República._ 

O SR. GlLSON REIS - Na Presidência da Re
pública! Quando ele saiu da Presidência .. ~_ 

O SR. RELATOR (Carlos ChiareUO - Sim, o 
Senhor confirma isto? 

O SR. GILSON _REIS - Pelo men_os C1 relação 
que veio da Presidência da Repúblic-a constava 
que ele recebia. uma gratificação lá na Presidência. 

O SR. RELATOR (Carlos ChiareUi)-Há quanto 
tempo ele estava na Presidência da República, 
nesta condição de assessor? 

O SR. GILSON REIS- AJ, ·rea1mente, não pos~ 
.so dizer a V. Ex!', lá na Presidência foge __ ü minha 
alçada 

O SR. RELATOR (Carlos Chiarelli)- Em' que 
Area da Presidência ele estava lotado? 

O SR. GILSON REIS- Também não. Isto é 
possíVel obter-se na Presidência da RepúbUca. 

O SR. RELATOR (Carlos Chiarelli) - Pediria· 
mos esse dado, desde quando, em que área, com 
quem ele estava vincu1ado e qual era a gratifi~ 
cação? 

O SR. Gll.SON REIS - Perfeito. Então, este 
dado foge a minha alçada porque posso respon~ 
der pela área de pessoal da Seplan. 

O SR. RELATOR (CarlOS Chiarem)- COm- rela
ção a essa gratificação da Presidência V. s~ não 
sabe, mas, presume que no momento em que 
ele passou à Seplan tenha havido um corte. 

O SR. GILSON ~S - Teria que ter havido 
o cOrte. 

O SR. RELATOR (Carlos Chiarelli) - Tena? 
o senhor não tem informação exata Se houve 
o corte? 

O SR. GILSON RE1S --:- Não posso responder 
pela Presidência da República. · 

O SR. RELATOR (Carlos Chiarelli)- O Senhor 
não tem a informação. 

O SR. GILSON REIS - Só posso d~er a V. 
Ex' Senador, porque quando a relação veio para 
nós, a assertiva é de que eles recebiam a gratifi
cação _em tal valor e, por ísso, começamos a estu
dar uma gratificação que viria.a receber na Seplan 
parecida com aquela que ele recebia na Presi
dência, para que ele não tivesse, naturalmente, 
prejufzo. 
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. . O SR. RELA.TOR (Carlos Qtiarelli) - Quanto 
~ istO: apenas,· gOStaria que â Pr~sidênda diligen
ciasse, no-: sentido de saber, já da passagem do 
servidor da Presidência para a Seplan, se foi man
tido ou se foi cortado, e quanto à gratificaç_ão 
da Presidência, para que saibamos exatamente. 

Esta é uma pergunta de natureza mais técnica: 
a Seplan, na verdade, na estrutura administrativa 
é um órgão vinculado à Presídência dé\ República. 
De onde se origina esta distinÇão de gratificação 
dada aos funcionários da Seplan e outra dada 
aos funcionários da Presidência? Verdade seja di

. ta, que nem todo funcionáii_o da Presidência. é_ 
ytnculado à ~eplan. Mas, verdade seja dita tam
bém que todos os fllflciõnários da Seplan -~(.1 
vinculados à Presidência. ComO se faz isso, e1té 
por--c.tue- há os servidores da Seplan ciue fislc·a
merlte_trabal_ham dentro c;lç Pa1ácio do Planalt(). 

O SR. GILSON_REIS --Cabe uma explicação. 
Senador. No Decreto-Lei n!' 200, há uma distin
ção, e muito grande, entre o Gabinete Civll, Gabi
nete Mili~r e outros órgão vinculados, corno SNI, 
ConSelho -de Segurança N_acional e etc ... e _a 
Seplan está corno Viricu1ada. Acontece qu_e a Je
gfslação que determina a gratificaçãQ para o Gabi
nete Civil, etc., é expressa em decretos diferentes. 
Agora mesmo n6s temos o Dasp com uma exten
são da gratificação. O Dasp não tinha essa _gratifi
cação e obteve agora, se não me falha a memória, 
-em 1987, um extensão da gratificação prevista 
no Gabinete da Presidência. Já a Seplan tem um 
decreto que também veio permitir à Seplan pagar 
um tipo de gratificação, s6 que eJas não são iguais, 
é outro decreto, não é um mesmo d,eqe_to pres
crevendo uma gratificação idêntica para todos os 
órgãos vincu1ados à Presidência, inclusive umas 
são limitadas, outras estão apenas limitadas ao 
problema financeiro _do _órgão. Então, elas são 
bem distintas. Há uma separação muito grande 
enU:e a gratificação da Presidência da República, 
a gratificação da sepJan, a gratificação da Sedap, 
a gratificação do Conselho de Segurança Nacio
nal e do SNL São decretos _completamente dife-
rentes, não é a mesma gratificação prevista num 
único dec~o._-

O SR. RELATOR (Carlos Chiarelli) -Neste bn
lhantíssimo e breve aparte V. EX!" disse uma f~;:ase 
que textualmente eu anote~ que o assessor, que 
o Sr. não tev.e a_ opoitunídade de conhecer, pare
ce-me -o Sr.- chegou a conhecer pessoalmente 
o Dr. Sérgio? 

- OSR:tilLSON REIS-'- NãoT 

O SR. RELATOR (Carlos Chiarelli)--, O Sr. nun
ca se encontrou com ele no Ministério? 

O SR_. GILSON REIS- Não, nunca o _vi, posso 
até tei' passado por ele, mas não sei quem é a 
pessoa. 

- O SR. RELATOR (Carlos Chiarelli)- Pois não! 
Que V. Ex~ teria -notícias de que a ausência 

dele de Já seria explicada, ou justificada, ou co
mentada, pelo fato de que ele estava fazendo um 
trabalho para o Sr. Ministro em Minas Gerais. 

Como é que se traduz essa expressão "estava 
fazendo um trabalho para o Sr. Ministro em Minas 
Gerais? Para o Sr. Ministro, para o Ministério, fa
zendo encaminhamento de gestões de ve~bas? 
O que significa essa expressão? 
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O SR. _GILSON_ REIS -:- A !lnica notícia que 
eu posSd-trad'Uzir a v. EX-- ê dê.'qUe "ele~ eStaria; 
naturalmente, exercendo ou fazendo trabalhos pa~ 
ra o Sr: Múiistro. Nao sei Se para ó MinistériO 
·ou para o S"r. Ministro especificamente, disso eu 
não tenho conhecimento, não tenhcr COmO res
pondera V.~ 

O SR. RELATOR (CarlosChiarelli) -,A informa· 
ção_ é _que eie estava faZendo trabalhos pa-ra o 
Sr. Ministro. -

O SR. GILSON REIS - É que naturalmente 
ele j!Stava à disPosição do Sr. Ministro, liatural
meilte faiendo trab-all1os,,_ que poderíarri Sef peru
nentes à Administração ou particu1armente. Ai fo
ge à ininha alçada; somente o Sr. Mililstro" poderá 
responder sobre isso. - -

O SR. ITAMAR FRANCO"- Mas, por exemplo, 
antes que continue meu raciocínio, dentro da li
nha do nosso relator, haviam requisições de, pas~ 
sagens do Dr. S_érgio, por exemplo? 

O SR. Gll.SON REIS - Nunca passou por nós 
urna solicitãção de passagem para ele. 

O SR. ITAMAR FRANCO - Dr. Güson, V. S' 
poderfa historiar o que se passou realmente, dan
do a data, no gabinete do Diretor de Pessoal. 
quando -um chefe de gabinete requisita algum 
dossfê de funcionário. Por que essa requisição? 
Em -razão da qual eu gostaria que v. s~ fiZesse 
um deta1hamento muito importante desse inci
dehte, e se era usual o chefe de g~binete_ adentrar 
na reunião do Departamento de Pessoal e requi
sitar dossiês. 

O SR. GILSON REIS ·- Posso responder a V 
~ foi-nos perguntado ontem, e nós responde
mos, que certa vez o che[e .de gabinete, através 
da sua secretária, se não me falha a memória, 
iria ao Departamento de Pessqal; e dado à demora 
nesta vinda dele ao Departamento de Pessoal, 
eu fiz questão de fazer com que cada re_sponsável 
pelos diversos setores do departamento ali per
manecesse até que nós pudéssemos atender à 
autoridade que_ naturalmente_ viria ao Departa
mento de Pessoal e isso d~morqu bastante. f:'ium 
determinado dia ele desceu e téll, mas como a 
demora foi muito grande, ele desceU raPidãinente 
e disse que no dia seguinte retomada, porque 
iiia precisar de: aJguns dados por determinação 
do Sr. Ministro. Realmente, no ctia seguinte, ele 
retoma ao DP - Departamento de Pessoal -
e vem com uma relação e pede várias pastas, 
dossiês, vamos· dizer assim, de dtversos servid.o
res. Se não me falha a memória, foram treze pas
tas que o Ministro queria examíná-Ias juntamente 
com ele. Nós pedimos para relacionar, rneu chefe 
do Setor do Cadastro anotou e separou estas pas
tas que ele pedira~ e Se demorou um Pouco, nessa 
ocasião haveria uma posse, e e_u ainda disse, "nós 
não vamos, temos que subiJ:" por causa da posse, 
lares". Em geral ele ia também a essas posses. 
ou deveri"- _ir. Ele diss_e:."Voc.ê est4 atrasad9,_não 
posso aguardar mais, vou subir.l'ião, pode deixar 
que ficarei aqui". E fomos_ à posse, aliás, cheguei 
um pouco atrasado, o Mini~ro já ~stava; e _houve 
a sole11_idade de posse, e eu desci. Quando desci 
para o nosso ·setor,_ele já_~avia_~dq._l!:!laginei 
qUe ele fosse examinar ali quafcjuer coisa, mas 
realmente aí O meu chefe do Cadastro respondeu: 
"Direl:or, o Chefe de Gabinete levou aS pástas 
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c&eodo que, -realmente,_ o_ Ministro quer exami
ná-las, e ele perguntou se eu reladonei. Disse: 

, "relacicinei":TJ.tdo.bem. É uma ordem, temos 
qUe .cumprir, é lógiCo;-Oão Vamos desconfiar de 
coisa alguma. E estas- paStaS ficaraln -realmente 
no gabinete_ algum tempo. E próximo então ao 

· evento em qUe ele saiu, wna assessora mandou 
devolver estas pastas ao Cadastro do Departa
mento Pessoal. Examinadas ãs pastas, estava fal
tando uma pasta, a pasta de Sérgio Melin Teixeira 
de So_uza. 

O SR.ITAf\1\AR FRANCO- Então, vaffiós reca
pitular o parágrafo, por favor. 

O SR JCJT AHY MAGALHÃES - Senador Ita
mar, quando me pennltir. 

O SR. ITAMAR FIW'ICO- Não. Acho·que 
é importante esta interferência. 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES - É uma per
gunta simples e direta: na opinião de V. St hOuve 
interesse em esconder o fato .de que o Sr. Sérgio 

. ei"a func!Õnário _da Seplan? . 

O SR_GILSON REIS -Senador, aí não posso 
dizer. Nós, no Cadastro, fizemos um trabalho, soli
citei à Presidência da Repúbllca os eiémentos que 
eles haviam fornecido deste servidor e ftzemos, 
então, uma reconstituição da pasta. Se al,911ém 
fosse pensar que com essa pasta não vindo, não 
sei, eu de boa fé posso até pensar, será que ele 
devolveu esta pastêl para a Seac: mandou para 
algum lugar, isso na melhor das intenções. O 
fato é que não houve, eu digo, ''não, vamos re
constituir a pasta". Então pedi nOvamente os ele
mentos à Presidência da República e reconsti
tuímos a pasta. 

O SR. JCJTAHY MAGALHÃES - E V. S• teria 
condições de mandar o dossiê do funcionário 
para essa Comissão? 

O SR. GILSON REIS - Perfeitamente._ Este 
dossiê que naturalmente reconstituímos posso 
tranqüilamente trazê-lo para a Comissão. 

O $R, JCJTAHY MAGALHÃES - .Gostaria de 
deixar bem dar:.o um detalh_e decisivo, que esta 
pasta que d<e:sapareceu dizia respeito a Séiglo Me
lih Teixeira. Ela caracterizava o vínculo funcional 

· de Sérgio êom a Seplan?'O que es-tá··postô, até 
agora, é que ele estaria por entrar e alguma coisa 
burocrática, algum ato que foi feito no sentido 
de que ele pa_ssêl:ria à Seplé!n~.eorqu_e:_es~~--rya 
Seac, não-é-lsso? 

O SR. GILSON REIS .:...._ Ele veiO da Seàc. 

O SR. JOSÉ PAULO BISOL - Ele veio da 
Seac? - -- - - -

. O.SJ<. ÇliLS()N REIS -Sim. 

. . O SR. JO~ PAULO BISO L - Mai pergunto 
se ele chegou à Seplan, por uma razão multo 
simples: pelo que o Senhor diz não percebeu um 
tostão de gratificação ou vencimento da Seplan. 

O SR GILSON REIS - Pois não, SenadOr. 
Acontece que quanto a este val_or,_ele_P:()deria 
até nem receber e continuar, porque a vinculação 

. não foi desfeita. A particularidade dele _é não ter ... 

O SR. JOSÊ PAULO BISOL -·Um memento, 
que. vincUlação náo foi. desreita? A desvinculação 
~m à Seac,·e~.sifn ·nã,O·aconteceu, porque ele 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção 11) Jur!ho.d~ 1988 . 

continua procedendo pela sua relação, pelo seu 
vínculo com a Seac, pois ele não recebeu em 
nenhum momento da Seplan. S6 gostaria de dei~ 
xar _claro que a S~ac é subordinada à Seplan. 

- O SR. ITAMAR FRANcO - É preciso deixar 
bem claro a vinculação da Seac com aJguém, 
para que o Senador entenda o mecanismo. 

O SR GILSON REIS -·Ele-recebia da Sea~. 
enquanto P(esidênda da República. A S~aç veio 

_ j)ãra a Seplán, acofrtece que esta gratificação não 
era da Seac, mas da Presidência, como _a nossa 
gratifica_çao é da Seplan. Então, veja V. Ex", tive 
um cuidado muito grande porque o_ pessoal da 
seac-~ riào pode receber gratificação da Seplan. 
Vou explicar o porquê: esta gratificação, que era 
paga na Presidência da República, pertencia à 
Presidência da República e não à Seac. Quando 
ele velo, via Seac, para a Seplan, praticamente 
~ desvinculou da Seac e foi para o gabinete _do 
~stro. Então, e_le passou a ficar na Seplan. 

O SR. JOSÊ PAOLCl"BISOL- Ma5 percebendo 
da Presidência da República. - -- . ---

' O SR GILSON REIS- Não. Não posso admitir 
que a Presidência da República continuasse a pa

-gá-lo, porque era indevido. 

O SR JOSÊ PAULO BISOL - Pergunto isso 
porque V. s~ vai dízer,--em seguida, pelo que me 
consta, que foi quem reproduziu, restaurou o dos
slê do Sérgio Teixeira. Se restaurou-esse dossiê, 

J:estaurou .esse passado da Seac e essa vinculação 
cOm _a:Presidência da República. Então, V. S' tem 
o dado, a informação. 

O SR. GILSON REIS .:.._ Sim, tenho o dado 
dos documentos que o originaram na Presidência 
da República. Porque ele roi requisitado, inclusive, 
pelo Ministro do Gabinete CMI ao órgão de origem 

-para, naturalmente, trabalhar na PresJdência da 
República e, também, _na Seac. ·Quarido a Seac 
foi transferida para a septan, ato contínuo, o admiw 
nistrador na Presidência da República deveria ter 
cortado a gratificação dele. Ele não pode ficar 
recebendo uma gratificação fora_daqU_ele 6rgâ(). 
Quarido ingressou na Seplan, determinaram que 
ele sairia da Seac e ficaria lotado no gabinete 
do Ministro; talvez essa demora de ele sair da 
SeaC e if .Para o gabinete do .MiniStro, tenha sido 
no sentido de que ele só poderia receber a gratifi~ 
cação da Seplan fora da SeaC e dentro do co[po 
da e$'Ulura da Seplan. Então, ao ingressar na 

. ~strutura da ~-epla!l- poftant_o.gaQine~ ~oMin~ 
trOo, mas na Seplan -, fora da Seac, ele poderia 
vir a receber a gratificação da Sepla_n. Então, pedi
ram qUe fosse iristitul"da. 

A nossa surpresa é que isso se deu em agosto, 
quando, logo em setembro, houve a determina
ção de que ele não iria m_ais ficar no gabinete, 
que não feCeDeria mais a gratificação, e que, inclu
sive, já havia saído. Ora, se ele saiu e não fQmos 
avisados, estaríamos fazendo um pagamento in
devido. Por isso a nossa preocupação: bloquear 

- O- pagamento,_ porque ,temos que policiar isso. 
Se, por um acaso, o gabinete víesse a detiiminar: 
"Não, ele vai ficar", iríairiOs recompor o_paga
mentO~ Mas naquele momento bloqueamos. Com 
isso não veio a seguir, ai o retiramos reaimeilte 

- da folha. Ele não_chegou a receber. 
É preciso fazer uma distinção entre o problema 

Seac e o problema Seplan. Quero ver se, com 

outras palavras, posso esclarecer isto. A Seac tem 
um tratamento- e tivemos muito cuidado quan
do_a recebemos da_ Presid~nda_da República: exis~ 
te na Seac a chamada tabela de especialistas: 
Ora, o especialista não pode, Quando_contratado 
para aquele serviço, fazer outro se .não aquele 
que a tabela determina. Por isso que_ é ·chamada 
tabela de ~specialistas, é_aquele s~rviço _ espe:da
líssimo para aquela função. O elell)ento que rece
be da tabela de especialistas não pode receber 
de oUti-o lugar, nem_~~ deslocado ~b~_n:t para 
outra funÇão. Há uina preocupação muito grande. 
Ele teria que sair desta situação para poder ga)gar 
outra, dentro da Seplan. O nosso cuidado era 
muito grande,_ porque na Presidência sentimos 
uma preocupação tainbém com a Seac. Confor
_1}1~ os reCW'SC?S d9 _Departamento de Adminis
tração viriham para a Seac, de imediato, nós os 
encaminhávamos para a Seac: _por quê? Porque 
a seac tem autonomia administrativa e finãnC:eira. 
Ela cuida, especificamente, do seu pessoal. E, 
graças a Deus, não _misturava com a Seplan. 

_ Ti~mos muito cuidado de evitar que esta sún~ 
biose pudesse vir a ser feita, cuidado este que, 
_agora. tar:nb~m o Palácio, acredito, deva estar ten
d~ ~~Jtão l"[listurar_,mais o problema Sea-c éom 
-ã Presidência, propriamente dita. Eles têm uma 
autonomia administrativa e finanCeira. Há, portan
to. esse cuidado do administrador de não ajuntar 
uma coisa ·com~ ã Outra. De sorte que eles têm 
autonomia administrativa e financeira. Os r.ecur
sos-qJ,Je, por ventura, vêm-· pã:ra a Seplafl e são 
destinados à Seac, passam pela Seplan e são 
colocados, imediatam~nte, Pé!'"él que a Seac os 
administre. A Seplan nãcrparticipava, absoluta
ine"nfe, dessa administração do problema admiw 
nistrativo e financeiro da Seac. 

O SR. MENDES CANALE - Ilustre Senador, 
eu gostaria de inserir uma pergunta. V. ~já me 

·permiti~ (azb-la anteriormente. Ela_é o Seguinte: 
para que houvesse_ essa gratificação, deveria haver 
um ato concedendo a gratificação. O Depoente 
disse que recebeu ordem_ depois para susw- o 

-pagamento_, logo, deveria_ estar lavrado_ o él,tO_, ~on-
cedendo e~ Qratificação. Não é? ·-

O SR GILSON REIS ..:..... Perfeitamente. 

O SR. MENDES CANALE - Esse ato é do 
Ministro? 

CiSR. diL.SON REIS-- Não, i o- s_egl,lin~: de
pen-dendo de onde está o servidor ..:....:.,··"digamos 
que ele estava lotado no ·gabinete do Ministro ..:._, -
quem cuida da parte administratlv~ do gabinete 
é o chefe do gabinete. Vou dar um outro exemplo; 

- se um servidor está lotado na SAIN -Secretaria 
de Assuntos Internacionais- o titular solicita que 
seja conferida uma gratificação para o servidor 
lotado na SAfN. Um exemplo. Isso vai ser exami
nado, e, posteriormente, é levado ao Secretário
Geral qUe, ao examinar e estar de acordo, o assina. 
Somente após essa deterniinação do Se._cretário
GeraJ é que entãO poderemos ColoCá-lo em folha. 
S6 coJtl urna ayt:9~ção dQ S~cretário-Gefial, não 
ex:iSi:e ato. _ _ _ . 

O SR. MEtiD~S CANJ>.LE - Ê do CS.e<:r.tâ
rio-Gêra.l autorizar o ato, e c_onferi_r .ul_'!l_ª "grntifi~ 
caçãõ? --

0 SR GILSON REIS - Senador, é o seguinte: 
essa gratificação, instituída por um decreto-lei, 



Junho de 1988 

só o Ministro tem essa competência para dele
gá-la. M~, através de UJ!I~ 5J~Iegaçª~--c!_e compe
têndi!, o Minjstrp delega essas àtrjbaiçQes aó se
cretári~Ger_al.Jsto, neSta <idministraÇ-ãó e em ãl
gumas anteriOres. Atuaimente·, esta delegação 
não está com a· nosso Secretário-Geral mas tom 
o próprio Ministro. Tanto é que estamos passando 
agora por- um péríodo em que o Ministro não 
instituiu nenhUma gratificação. Aqueles servido
res que estão aguardando a gratificaçãO, ainda 
não a receberam, porqu-e--o- Ministro não homo
logou este ~to; Na administração do Ministro Ani
be1 Teixeira havia ainda a delegação-do Ministro 

_para o Secretàrió-Gei'al. Somente o Seé:retâriõ
Geral é que dàva o ·~de acordo". O Minístro pode 
também, porque, quando ele delega, não perde 
o poder. 

O SR. MENDES "CARALE ::.:... Houve o atO-atn
bufdoa ... 

O SR. GilSON REIS- Houve uma solicitação 
do gabinete para que se permitisse a gratificação 
.a este cidadão, Es.taSolicitação foi colocada numa 
relação, dentre os outros _selVidores com solicita
ções de outr~s autoridades, e levada ao Secretá
rio-Geral. Ele é quem autoriza. 

O SR. MENDES CANALE. ~ · Mas. estou per-
guntando se ela foi efetivada. ------ --- -

O SR. GILSON REIS - Foi aUtorizada. 

O SR. MENDES CANALE - A publicação é 
feita como, internamente? 

O_SR. GlLSON REIS~ O mãpa qUe~autOriza 
é que vai aõ D_epartamento de Pessoal e, então, 
a gratificaçãO é-autOriZada a entrar em folha. 

O SR. _MENDES CAt-:IALE. -~ E" para sustar, 
foi feito por telefone? 

O SR. GILSON REIS - Fõi feitO _um pedido. 
Ele disse: este_ servidor não vem maisL 

O SR. MENDES CANALE -Isso é uma coisa 
horrorosa em administração públiCa, feita por te
lefone, num órgão como este. Um Departamento 
de Pessoal recebef urna- ordem apenas por telefo
ne. O fulano não eStá mais; isto tem que ser por 
escrito. Como Diretor de Pessoal, com tantos anos 
de setviço, aceitar uma coisa assim, por telefone, 
é um negócio_ que me causa espéCie. Conheço 
muito bem a administração pública e fico horro
rizado com uma situação dessas. Se isto existe 
na Seplan, ligada à Presidência da República, e 
o resto? 

O SR. GILSON REIS - Não exiSte, Senador. 
· Foi dito que ele não estava, não vinha e que foi 

embora. Então bloqueamos. Mas, a qualquer mo
mento, se se dissesse: não, ele está, nós iríamos 
recompor. Foi urna situação-que achamos estra
nha. Foi uma medida cautelar, não no sentido 
de que ele não viesse mais a receber. Se se disses
se: ele vai receber, nós, ato contínuo, liberaríamos 
o pagamento. 

O SR. MENDES CANALE - Posteriormente, 
então, velo o ato_ céssando~ PrimeirO, hOuve .um 
autorizando, logo depois houve um outro para 
cessar, não só por telefone, mas por escrito. 

O SR. GllSOti REJS ~ Não, ele foi embora 
e ficamos com ele sem receber, porque não vol
tou. 
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O SR. MENDES CANALE- Trata-se de aban-donO.- --------- -

- O SR. GllSON REIS - Poderiarnos até dizer 
que ele não estava mais na Seplan. 

O_ SR. AFFONSO CAMARGO o~ Pediu der'nis
são .ou foi .dem_itido? 

O-SR. GILSON REIS --Ele 'não pediu deffilS
sâo, também não foi derriitldo. Parece-me que 
ele voltou ao órgão de origem. 

O SR AFFONSO- CAMt\RGO -~ Daí a preoÇu
pação do Senador Mendes Canale, não houve 
ato _formal do desligamento_ 4ele. 

O SR. GILSON REIS_- Nós não recebemos 
nenhum ato desta natureza. 

(fnteJVenção fora do microfone.) 

Q_ SR. GfLSON REIS - Pela Diretoria do Pes-
soal não passou. -

O SR. PRESIDENTE "(JõSe Jfji-táéio Ferreirãy-~ 
Qual o ôfgão incUriibido de autQ['izar a emissão 
de passagens, pagamentos de diárias, durante o 
período em que lá esteve o Ministro Aníbal Tei-
xeira? · 

O SR. GILSON REIS .:;:;f[a -SEPLAN; o 6rgâo 
qUe autoriza passagens é o Departamento de Ad· 
ministração, e_ ·as 'diárias é o Departamento· de 
Pessoal. · -

O SR..PRESJDEtiTE (José lgnácio Ferreira)
Tenho a impressão de que podemos enviar um 
~xpediente à Seplan, pedindo a relação de passa
gens e diárias pãgas às pess-oas no período do 
MiriistrO anterior. __ 

O SR: ITAMAR FRANCO -Voltando a nOssa 
linha -de e.õCamipl)amento çle_ seu depoimento, 
queria fixar urna coisa, que é importante,_ para 
que_ nãq_paire,dúvid_a. O Dr. SérQio Menin Teix~ira 
de Souza foi lotado no Gabírl"ete·de S~ EX~. O Sr. 
Mill.istro? V. S• confirma isSo? ----

ó"SR~ diLSON REIS- Sim, sénadof: 

O SR. ITAMAR FRANCO - O Senhor esta:ya 
dizendo, _quando fomos interrompidos cqm ob
serVa_ÇóeS ilustres dos sr:5._ Senadores, qu_e treZe 
ou doze dossiês foram retirados pelO Chefe de 
Gabinete do Sr. Ministro: --

~O--SR. GJLSO.ti _REIS -Foram solicitados por 
ele. -

O SR. ITAMAR FRANCO - Um. deles- não de
volvido. Exatamente, por coincidência, o do Dr. 
~é~iO. É verdade? _ _ _ 

O SR. GILSON REIS - Está correto. 

O SR. IT A.N\,.AJrFRANCO-= NãO pareceu estra
nho a V. S• que não fosse apenas devolvido_ o 
do Dr. Sérgio, e por· que esses treze? V. 8' poderia 
me dizer esse relacionamento dessas treze pes
soas? se não .souber ... 

_OSR.- GILSON REIS- Não sei, ele levou uma 
relação ... 

_O SR_ ITAMAR FRANCO~ E_esse.s:trez.e dos
siês _que foram solicitados o foram informalmen
te? Não ofLcialmente?_ . 

--0 SR. OILSON REIS - Informalmente _não, 
ele deSceu. Ele desceU e vinha cOm uffia relaç"âo 
e solicitoU... -- -
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O SR._IT AMAR FRANCO_- M.as assinada pelo 
Sr.- Ministro?~ 

O SR. GILSON REIS- Nao. Ele ve"io em· urna 
relação dizendo que o Ministro ·navia pedido para 
examinar... - - - -

d SR. ITAMAR FRANco-_ com o dosSiê doS 
treze nomes? 

O SR. GJLSON REIS - IncJusive já com o dos
siê restaurado do Dr. Sérgio. 

O SR. ITAMAR FRANCO - É verdade que V. 
s• disse que procedeu ... ---

0 SR. GILSON REIS-- ProcedemOs à ... 

O SR. ITAMAR FRANCO - Por cjue V. S• fez 
esse proce~im~nto? _ · 

_ O SR. GILSOJ'j REIS - Para que pudéssemos 
ficar Com o CadaStro naturalmente normalizado, 
porque está faltando aquela pasta, e ele devolveu 
as pastas que tinha levado, menos a do Dr. SérQ-ío 
e·nós não iríamos ficar com um cadastro. 

O SR ITAMAR FRAN""to·_:_·Quando est:l'pasta 
não foi devolvida v. s•fluidonalrilente" comunicou 
a alguém? 

O SR. GILSON REIS -Não, o nosso elemento 
do-Cã.dastro é que nos comunicou que as pastas 
haviam sido ~eyolvid~ por uma assess_ora ... 

.O SR. ITAMAR .FRANCO -..Menos uina! 

O SR._ GilSQN REIS - t", e que não- tinha 
vindo uma. ~1:1- d!~s~: qu~não veio?_ ~e me deu 
o nome: "Sérg_io Melin". Mas não é possível! Por
que nós não estávamos afeito ao que estaria acon~ 
tecendo ... 

O_SR.JTAMAR_f.RANCO- Por que V. S• não 
comunicou ao seu chefe imediato, que não havia 
vindo urna pasta? 

O SR. GILSON REIS- A Secretaria Geral ficou 
ciente· disto. 

O SR ITAMAR FRANCb- Eritão, a "SeCretaria 
Geral ficou ciente disto~ - -

O SR Gil"sON REIS - Então, falei como o 
Dr. Luiz Carlos,_ e o Dr. Luiz Carlos,_que era Chefe 
de Gabinete, estava sabendo _que nós estávamos 
sem essa paSta. 

· c O SR. ITAMAR FRANCCY=E·osr.-Secretá
rio~Geral sabia disto-também? 

O SR. GILSON REIS -_Não_sei se ele trans
mitiu. Como era urila inciii.ilbência nOssa, come
çamos a recompor a pasta dele. 

_O SR ITAMAR FRANCO - Qual foi a atitude 
do Sr. Setretái-iõ"~Geraf ao tomar-conhecimento? 

O SR. GILSON REIS - Não sei. Aí seria do 
Chefe do Gabinetedele para ele, Secretário-Geral. 

O SR. ITAMAR FRANCO -= v: s~ não tem ne
nhuma informação? 

O SR. GILSON REIS - Não, não houve ne
nhum_ retomo, n~sse particular. 

O SR. ITA.MAR FRANCO- O que V. S' poderia 
me dizer da .ação administrativa do Sr. Secretá
rio-Geral durante o período do Ministro do Plane
jamento? Volto a dizer, não é um problema de 
ofdern índivi.duãl, mas prOblema de ordem fun
Cioli.ãl 
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O SR. GILSON REIS - Córho aSSiiJi_. Senador? 

O SR ITAMAR FRANCO_~_Ha..vici_alguma inter
ferência do Se.cretál'iO, ot.i havia alguma interfe
rência do Sr. Ministro contra as ações do Sr. Se· 
cretário-Geral? 

O SR. GlLSON REIS - Bom., c;'!!J. não presen
ciava, não participava dos despachos, eu não pos
so dizer a V. Ex.' porque eu não via. O que ocorria 
na SEPlAN era essa mal-estar, como eu disso 
a V. Ex', de que havia realmente uns "senões" 
entre as duas administrações. Entre-a- Secreta
ria-Geral e o Gabinete do Ministro. 

O SR. IT .AJ\1AR FRANCO ---.V. 5'-percebeu no 
período em que era Diretor_do Departamento de 
Pessoal, e já há muitos anos funcionários do Go
verno, mas ness.e período específico - porque 
é preciso ficar bem claro que a SEAC foi para 
o Ministério _do Planejamento quando da nomea
ção do Dr. AníbéU, não é verdade? 

O SR. GILSON REIS -Perfeito. 

O SR. ITAMAR FRANCO - O Senhor Presi~_ 
dente da Repúbka determinou que a SEAC ficas~ 
se subordinada ao Ministério dq Planejamento, 
quando da nomeação do Dr. Anfbal. É verdade? 

O SR. GILSON REIS - É verdade. 

O SR-. ITAMAR FRANCO~ Percebia V. s~ algu
ma interferência da Presidênda_da República na 
liberação de verbas da SEAC _ou do Ministério 
do Planejamento~ 

O SR. GILSON REIS- Não, isso não era afeito 
ao nosso DP. 

O SR. ITAMAR FRANCO--V. S• nunca soube 
nada? 

O SR. GILSON REIS -Não, a não ser pelos 
jornais quando começamos a ler algumas notí
cias. Mas no âmbito do_ D~partamento de Pessoal, 
isso não, foge à alçada do Departamento de Pes
soal. 

O SR. ITAMAR FRANCO-O que V. S'poderia 
me dizer do Dr. Lúcio Veríssimo, ele era funcio
nário da SEAC; era funciOnário do Ministério do 
Planejamento; era funcionário da Presidência da 
República, era funcionário de quem, e como ele 
se processou na sua fOih"' de pagamento? 

O SR. GILSON REIS - Se não me -falha a 
memória, ele veio com a SEAC. Anteriormente, 
parece~me _ele esteve no MIC, depois foi para a 
SEAC ria -presidência da República. Da SEAC ele 
veio para a SEPLA.N, mas parece~ me que ele tinha 
uma vinculaçào com uma entidade do Governo 
de _Minas. E, qUando ele veio para a SEAC, na 
função de Chefe_ de Gabinete, a função de Chefe 
de Gãbinete determina um DAS-4. Na SEPlAN, 
ele passou a receber aquele percentual que a Je~ 
gisJação permite para o servidor detentor de um 
DA8-4. Ele pode optar pela origem e receber 20% 
da representação do DAS; não recebe o DAS inte~ 
gral; e posteriormente, com a legislação mais re~ 
cente, são 50%. Então, na SEPLAN, ele recebia 
o que a legisJação determinava, aquele percentual 
respectivo do DAS, uma vez que ele optava pela 
origem. Isso na SEPLAN; mas na Presidência eu 
não posso responder o que acontecia. 
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d SR. ITAMÃR FRANC:d.....:. o ·senhor se recót~ 
da quandO o"t)i. Lúcio VeríssimO deiXõi.f a Chefià 
de gabinete? 

O_SR. GILSON REIS~ Sim, recordo-me, mas 
não posso dizer precisamente a data da saída 

O SR. rr AMAR FRANCO ~ O Senhor sabia, 
apesar de não ser da Sua área, de rumores dentro 
do Ministério do Planejamento do porquê do seu 
desligamento? 

, .O SR. GILSQN REIS_-- Nós começamos .a 
verificar, através dos jornais, que a Presidência 
da República teria deteiminado que ele saísse do 
gabinete; ess_e. era o comentário qu_e corria na 
SEPLAN. 

O SR. ITAMAR FRANCO - Eu queria chegar 
justamente aí. O senhor tomou conhecimento pe
los jornais de que a saída do Dr. Lúcio Verissimo 
havia sido determinada pela Presidência da Repú
blica e não pelo Sr. Jli\inístro? 

O SR. GILSON REIS -Isso foi o que nós lemos, 
o que corria 

O SR. ITAMAR FRANCO --Mas não houve 
nada de oficial? 

Ü. SR. OILSOl'l REIS .~. N~da. O ato (oifeito 
pelo próprio gabinete do MinistrO. 

· -•--c SR. ITAMAR FRANCO- O Sr. Lúcio Verís~ 
simo tinha algum parente trabalhando no Minis~ 
tério? 

O SR. GILSON REIS -Tinha um fllho, s~. J;lá.o 
me falha a memória, de nome Rogério. 

... O SR. PRESIDENTE (José lgnáclo Ferreira)
_ Houve a1guma portaria retirando atribuições do 

Secretário-Geral, precisamente quando o Sr_._ Lú
Cio Veríssimci foi exonerado? 

O SR. OILSON REIS - Próximo à salda éele, 
as repartições DP, DA, Secretaria-Geral, recebe
ram uma cópia de uma portaria, que retirava algu
mas delegações de competência do Secretário
Geral. 

O SR PRESIDENTE (José lgnácio Ferreira) -
O Senhor tem cópia dessa portaria assinada pelo 
Ministro? 

O SR.' GILSON REIS - Temos. E eu disse 
que todos esses atas que porventura a Com1ssão 
necessite, o Sr. Ministro pediu que a Comissão 
solicitasse, que nós teremos imenso prazer em 
atender. 

O SR. PRESIDENTE (José lgnácio Ferreira) -
Essa portaria assinada pelo Sr. Ministro foi ou 
não publicada no Diário Oficial? 

O SR .. GILSON REIS- f'lão, porque ela natural
mente foi feita cancelando a delegação das porta
rias abaixo. Há uma série de portarias. Quando 
nós· descobrimos o que dizia aquelas portarias 
que estavam, naturalmente, saindo da alçada do 
Secretário, houve uma solicitação do novo gabi
nete que se estava- impondo, e até falamos isso 
com o Chefe de Gabinete dO Secretário-Geral; 
a essa ahura ele já tinha_saído e, provisoriamente, 
entrou como Chefe de Gabinete o Dr. Geraldo 
Alencar, que veio com dois assessores, colocan
do-os como subchefe de Gabinete,-o Dr. Nelson 
e o Dr. Horácio. Diante dessa preocupação, eles 
correram, naturalmente, com a infra-estrutura do 
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Gabinete e não deixaram que essa portaria che
gasse ãcil>iárlo Oficial, ciu seja, el~ foi assinada 
pelo _Sr. Ministro,_quando o Sr._ Lú_cio:VerísSimo 
estava saíndp _qo Gabin.et-é, mio chegândO. a ~er 
publicada porque foi apanhada antes de chegar 
ao Diário Oficial. 

· O SR. [f AMAR FRANCO.~.&. Presidente, te
rih<i apenas mais duaS Pergunta:s. Para não atra
palhar a interpelação dos Srs. Seitadores. 

J::Já alguma portaria, de que v. s~ _tenha conheci
mento, evidentemente, determinando que, face 
não só-às publicações doS jornais, mas à instala
ção- de Uma-ComissãO Parlamentar de Inquérito, 
no Senado, examinem-se, internamente; as irre-
gularidades processadas na SEPLAN ou na 
SE.ôC? V. S• tem conhecimento da existênc_ia de 
alguma portaria interna do atual Ministro, determi
nando que se apurem algumas irreguJaridades? 

O SR. GILSON REIS - Não. Que eu saiba, 
não. . 

O Ministro recebeu um expediente do DPF, pe-
dindo a1guns elementos. -

O SR. ITAMAR FRANCO,- Só dâ PO!lcia Fê-
dei-ai? - -

-õ sR:- GIL.SoN REiS...:... Sim-, do _Departam~nto 
de Polícia Federal. 

O SR. rr AMAR FRANCO - Do Serviço l"lacio-
nal de Informação, não? · ·-

0 SR. OILSON REIS - Não. 

O SR. ITAMAR FRANCO --V._ s~ conhece o 
Coronel Valter Félix? 

O SR. GILSON REIS - Conheço. 

O -SR. ITAfv\AR FRANCO ::..__Ele é o encarre
gado? 

O SR. OILSON REIS - Ele é o Diretor da DSI, 
naSEPLAN: 

O SR. rfAMAR FRANCO -É o atual Diretor 
daDSI? 

O SR. GILSON REIS - Ele o é desde aquela 
época. 

O SR. ITAMAR FRANCO -Sr. Presidente, mui
toobrigádo. 

O SR. PRESIDENTE (José lgnáclo Ferreira)
Dr. Gilson ReiS, o filho do Sr. Lúdo verfs_simo 
passou a ter vfuculos com a S~LAN? _

0 

---

O SR. GILSON REIS - Passou. 

O SR. PRESIDENTE (José lgnácio Ferreira) -
Ele possuía Uma firma? -

O SR GILSON REIS - Parece-me que são 
dois filhos e o que possuí essa ta1 firma é OUtro. 

O SR. PRESIDENTE (José Ignácio Ferreira) -
Qua] seria essa firma? 

O SR. OILSON REIS -Pelo que li nos jornais, 
existe uma finna que é de um outro filho do Sr. 
Lúcio Veríssimo, cujo nome não é o que consta 
na SEPLA.N. 

O SR. PRESIDENTE (José lgnácio Ferre-ira}
a firma seria SINSTRON? 

O SR. OILSON REIS - Eu desconheço. 

O SR. !'RESIDENTE (José lgnáclo Ferreira) -
Muito bem, essa firma seria enCarregada de Um 
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programa no valor de cem mUbCM:s de c~~qp.s, 
para informatização de prefeituras? . 

o·s& GILSON REIS- Sr. Seriádoi, issÓ fo_ge 
um pouco ~ lnmha aJÇadáde pesSàal.-

O SR. PRESIDENTE (José lgn~çjp f~eira)-:
Durante a presença do Sr. Lúcio Veríssimo, como 
Chefe de 'Gabinete, a sua desenvoltura na S~
PLAN era a de um chefe de gabinete normal ou 
era a de um homem que exercitava poderes de 
fato maiores do que normalmente teria? 

O-SR. GILSON REIS -Sim, ele.~nha.mqmen
tos. n~turalment.e, majs ac~ssíveis e, mom_ento_s 
de _superposição, .de centralizar tudo em si mes
mo. fsto existia. _ 

O SR. PRESIDENTE (José lgnátio Fefreiia)-:-
V. S• chegou a PosSuir pasta fuilCional do Dr. 
Ronald de Sousa, filho do Dr. Lúdo Verísslmó? 

O SR. GILSON REIS -Não .. 

O SR. PRESIDENTE (José lgnâdo Ferreira) -
Ele não chegou a se vincu1ar profissionalmente 
àSEPLAN? 

O SR. G!LSON REIS·_:". Não. 

O SR. RELATOR (Carlos Chiarelli) -Há uma 
pasta fundonal do Sr. Lúcio Veríssimo? · 

O SR. GlLSON REIS -Temos o· do~iê de 
todos os servidores. 

O SR. REU\TOR (Carlos Oliatelli)- O Dr. 
Lúcio Veríssimo feio meSmo trajeto do Dr. Sérgio 
Teixeira- Governo de Minas Gerais, Fres!dência, 
SEAC e SEPLAN? 

O SR GILSON REIS """':""Acredito que sim. 

O.SR. RELATOR (Cario~ .ChiareUi)- É isto? 

O SR. GU..SON REIS-Acho que sim. Podemos 
examinar com mais detalhes a. sl,la pasta, mas 
acredito que sim. 

O SR. RELATOR (Carloo Qll""elli) ~ Ele che
gou à SEPLAN em companhia do novo ministro, 
na época? 

O SR. GILSON REIS - Perfeitament~. _ ç_qm 
o Ministro Anfbal Teixeira. 

O SR. RELATOR (Cario~ Chiarelli) ~ Co(rl 
quem ele_trabalhava na SEAC?_ 

O SR. GlLSON REIS - Na Pt:e~dência da Re
pública. O Ministro Arubal Teixeira, na SEAÇ eta 
Secretário, como nos consta,_mas na Presidênda, 
confesso que não tenho certeza. 

O SR. RElATOR (Carlos Chiarelli) -~licitaria 
ao Sr. Vice-Presidente que requisitasse, também 
a pasta do Dr. Lúcio Verissimo. Estou satisfeito 
com as suas informações, apenas vou tentar aqui 
citar os pontos fundarne_ntais. _A c::ondição de fun
cionáriO legalmente vinculado do_ Sr. Sérgio Menin 
Teixeira, é fato com trânsito em jUlgado. V. S• 
conflrma isso? 

O SR. GILSON REIS -.Confirmo, 

O SR. RELATOR (Carlos Chiarelli) -Mesmo 
porque se discutiu multo se deve ou. nãp ganhar 
a gratificação. A gratificação é um ~dlcJOilal. 

O SR. GILSON REIS -"- ExatarneQ\e. 

O SR. RELATOR (Carlos Chiarelli) - Essa é 
a questão fundamental~ porque ganhando ou não 
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ganha~do ,-~ grapficaç~o, _ele re<;epja _um veç.ci-
l"flel)to b~O>- . ____ -, , __ _ 

_Q_SR. GILSON REIS- Oaro, da origem dele. 

O SR. RELATOR (Carlos Chiarelli) - Exata
merite. 

Então, ele era funcionário que foi_ cedido com 
Ôf1:U:_; p~ ~ prQão_ d~ origem. 

O SR. GILSON REIS - Perfeito. 

O SR. RELAToR (Carlos chiareiiO - Então, 
a CoilâiÇá-o "furici0i1al com ·g-"rátífiCação oU sem 
gratificação, é problema secundário. Existe oUtros 
funcionários assim listados, ·ou referidos na follia 
de pagamento· que não eram encontradiços' .na 
repartição? Havia outros casos assim ou V. Si' -Só 
-~ l.e!Tlbra c!~ Dr. Célio? 

· , O SR GILSON REIS - Não, existiam. Tãnto 
é que ri6s quaÍ1d0 ComeçaffiOs a nova àdminis
tração, _inclusive na própria do Dr. Geraldo, isso 
foi levadO, e começamos_ a_ verificar funcionárioS 
que hão se_encontravai-n Permanentemente -e, co
meçahibs, ehtãó, a devolvê~los. 

__ p SR OIU?QN REIS --:-A- nq~ ª-dministração 
que V. S• se refere é o período que se inicia~no 
final ~~~~inistraç~o Arubal Teixeira? 

. -O SR.-GILSON REIS ~Isso. 

O SR. RELATOR (Carlos Chiarelli) - Então, 
havia outros casos. V. S•lembra quantos, se não 
for exigir muito de sua memória? Não vou_ lhe 
perglirital' ·quais, mas quantos-, assim, aproxíri-18.
damente? 

O sR. GiLSbN REIS -POsso até levantar isso 
para V. Ex!' porque é no gabinete e na Css do 
Ministro onde havia a maior quantidade. 

ô sR. RElATOR cc.arioS Chiãrelli) - o qUe 
éCSS? - - --

0 SR~ GILSON REIS-o-- É comu.niCilção sociaL 
Ainda no final da administração Anibal, Com -a 

-~ída do_ Chefe de Gabinete, foi para lá o Dr. Ge
raldo Alencar, que levou -dois s~c:hefes que já 
niendonel, o Dr. Nelson e o Dr. Horácio, e com 
eles _começamos, então, uma de_volução de pes
soas que, realmente_, nós não víamos no gabinete. 

O SR RELATOR (Carlos Çhiarelli)- Eram (ãfl
taSrnâs? (Rísos_) e aí começou um processo de 
limpeza. 

O SR. G!ciÜN Ri::Js=~ AcOntece que ~ufto-S 
desses sequer podiam receber, porque não esta
vam lá ... 

O SR. RELATOR (Carlos Oilaielli)- Mas rece-
biãm? - ~- . -- . ·-

O SR. GILSON REIS - Não, não recebiam. 
Alguns não recebiam. É isso que estou dizendo 
a V. Ex' -

. O SR. RELATOR (Carlos Chiarelli)- Om mO.. 
mentinho, não recebiam a gratificação, mas rece-
biãm na origem. Então, recebiam. -

o'SR~·GiLSQN REIS- Na origem;tU:dO bem. 

· ·- -ó Slt.REt.ATbR (êailos Chiarelli) -·vamoS 
deixa.r beffi d~ro. Esses que não estavam lá e 
qué Começât'am a Ser devolvidos, seriam fantas
mas que, nessa hora da "operação limpeza" há 
o valor da cedência coin encargos para os órgãos 
de origem, eram nos Estados? 

O. S:R. QIL,.SON REIS - 0- órgão de origem, 
naturalrnente, continuava ã pagar. 

OSR. ]lELATOR (Cjlrlos Chi~relli) - Então, 
eles não receberiam essa gratificação! Quantos 
eram mais oU menos? -

-o SR. GILSON REIS- Eu não posso precisar ... 

O SR. RELATOR (Carlos Chiarelli)- Dois, 43, 
95, 11... 

O SR GILSON REIS - Podià ser, mai$ o-u 
menos:-entre-lf e f:;Çpar ·arMãs o que quero 
dizer a V. ~ .•. 

O SR. RELATOR (Carlos Chiarelli) - Osual
ment~ mineir~s? (Ris<?_s.) __ 

-- O _SR._ _GlLSO_N_ REIS ~-Carlos Chiar_elli ... 

o· SR. RElATOR (Caf!Os--cniarelli) ~-A per~ 
gunta tem lu-ria côilotaÇàO prOcessUal, ou seja, 
não há ni.á vontade com os mineiros, ao contrário, 
sou ym admirador de Minas e da sua_ população, 
apenas pela natureza de origem política do Mi
I"!iªt;J:o. 

O SR. QILSON REIS - Vou explicar a V. Ex•, 
porque talvez possamos chegar a um denomi
nador comum. As requisições são feitas por um 
aviso; aviso_de Ministro a Ministro, ou de Ministro 
a Governador. 

Então sabemos que o ato do Ministro é um 
aviso, e muitas solicitações dess~s _funcionários 
eram feitas ... -pa·ra a Seac, porque -ã Seac, inserida 
no corpo da Seplan, não poderia requisitar o Sr. 
Ministro é que era o responsável por essas requisi
ções. Então, ele requis_itava alguns servidores para 
a Seac:cm cóiiSeqúênciá;:mwtos deSses servido
res, realmente, não recebiam da Seplan, porque 
eram requisita-dos pelo Sr. Ministro, I'TU)S _iam ser 
colocados_ na Seac. Em conseqüência, eles passa~ 
vam pela Seplan, mas para serem colocados na 
Seac. E, como todos sabem, a Seac tem foros 
em todo q Brasil. Essa ação ·comunitária é desen
volvida, ao que sabemos, nos Estados. Então, 
muitos até se apresentavam diretamente ao Esta
do. Quando a requisição era feita e vinha uma 
resposta do administrador que cedeu, encami
nhávamos, de imediato, para a Seac. A seac é 
-que ia tomar conta desse servidor, que foi requisi
tado ·pela Seplan, mas para a Seac. Então, esseS"" 
servidores da S_eac, não temos como responder 

- aqui como é que eles êstão na Seac. v: Ex' en
tende? 

O SR. MENDES CANALE- Senador Chiarelli, 
dentro da pergunta de V. EX eu gostarla de colo
car que o depoente diz que não sabe, pois é lá 
com o órgão de onde foi requisitado. Mas queria. 
lembrá-lo de que, para que o funCionário possa 
receber no órgão de origem, tem que ter, do órgão 
onde está servindo, o.atestado de freqüência 

·o SR. G!LSON REIS ~ É .verdade. E a S_eac 
o faz. · 

O SR. MENDES CAl'WE ~ Mos no càso qa 
Seplan faziain tãmbém;mesmo sabendo se eles 
estavam ou não... --

O SR. GILSON REIS -· o.liando eles viriham 
e se apresentavam, nós preenchíaTnos tod~s-~s 
requisitoS. 

Primeiro ele vem, quando ele desce ao Departa
mento de Pesso'al, fazemos a tal pasta, os elemen-
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tos _que são necesários, e se ele é lotado I"!O,gabi
nete do Ministro, aí não tenho a determinação 
se o Ministro permite que ele vá executar wn 
determinado serviço nesse ou naquele lugar, nes
se ou naquele Estado. É o gabinete que nos forne
ce a freqüência e eu a repasso. Mas se .ele não 
aparece no gabinete do Ministro, não posso, de 
baixo para cima •.• -

O SR. RElATOR (C. rios Chiarem) -A questão 
é a seguinte: ternos essas situações a que V. S• 
se referia, que são fundonádos que seriam solici
tados pela Seac e que prestariam serviços à Seac, 
inclusive em órgãos regionais. Mas falávamos es
pecificamente daqueles a que se. f~ia referência 
anteriormente. Estavam lotados ou no gabinete, 
ou na CC$. EsSeS fantasmas típicoS, quer dizer, 
os outros poderão ser ou não. Esses a(Jui -eStão 
tipificados. Natura1mente, precisaria ir o controle 
de freqüêncla desses elementos. ·Esses que esta
vam lotados no gabinete do Ministro ou na CCS, 
aí no caso é tipicamente uma situação da Seplan. 

O SR GELSON REIS -Então, eles vinham ... 

O SR. RELATOR {Carlos Chiàrelli) - Desses 
vinha a informação de freqüêndêi? 

O SR. G!LSON REIS - Naturalmente! 

O SR. REU\TOR (Carlos Chiarelli) - Quem 
lhes fornecia essa freqüência? o· chefe de gabi
nete? 

O SR. GILSON REIS - É o seguinte: no gabi
nete, como também na Presidência da República, 
só quando existe alguma alteração dessas fre
qüências é que surge a alteração. V. Ext entende? 
Como muitas vezes aqui, tenho funcionário cedi
do ao Prodasen. Quando há uma alteração é que 
eles comunicam. Férias por exemplo. Fora isso, 
há um acerto de que não há necessidade ... 

O SR. RElATOR (Carlos Chlarelli) - Há uma 
presunção de freqüência? · 

OSR. GILSON REIS- Exatamente. S6quando 
acontece qualquer problema é que, então, essa 
situação é determinada. Iss.o são os órgãos que 
acertam. 

O SR. RElATOR (C.rlos Chlarelli)- Por exem
plo, sendo bem específico, nunca foi feita nenhu
ma comunicação do Dr. Sérgio. Porque nunca 
ninguém mandou dizer que havia alteração? 

O SR. GILSON REIS - J:: possivel que não 
tenha ido realmente nenhuma freqüência para 
ele. Agora, se ele acertava isso no órgão de ori
gem. .. 

O SR. RElATOR (Carlos Chlarelli)-Eu gosta
ria de solicitar ao Presidente também uma verifica
ção da freqüênda, porque ... 

O SR. GILSON REIS - Perfeito. 

O SR. RElATOR (Carlos Chlarelli)- Em rela
ção a esses servidores que não apareciam, sejam 
dez, doze ou nove, há relação entre eles e os 
dossiês pedidos? Seriam desses elementos? V. 
5' lembra que foram treze dossiês pedidos, dos 
quais voltaram doze. Acou faltando o do Dr. Sér
gio? 

O SR. GILSON REIS - Ficou faltando um. 

O SR. RElATOR (Carlos Chlarelli)- Por quê? 
V. S• talvez se recorde quem eram ás pessoas 
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c;:ujos .dossiês, for~m .so~c!f4dos. Os outros doze 
voJ~ram? 

· O.SR. GILSON REIS--' É possivel. 

·o ,SR •. RELATOR (Çarlos chiarelli) -,-- Essés 
doze tiveram suas pastas "fundOnais solicitadas 
pela chefia do gabinete. Seriam, coincidentemeh
tê, lodos ou, em parte, nenhum, alguns desses 
elementOs, que também tinham uma assiduidade 
nãO.rrii.Jito eScasSa? · 

_-_Q, SR._QlLS9~ REIS ---: ~o~dtj!:mos verificar isso .. 

·-0 SR. RElATOR (Caflos.Chiarelli)- O Sr. não 
reéorda? 

'.ó .. SR. OILSON RE(S ~Podemos veri6~. 
~. . . 
·o. SR. RElATOR (Carlos Chiarelli)- Quanto 

a isto; nada mais tenho· a dizer: 

-~Q·SR. PR];:SIDENTE (JoséJgnáciO Ferreira)
q;~. a palavra o ~e:na_çlor Mendes Canal e. 

· O SR. MENDES CANALE - Dr. G.ilson Reis, ... 

; 9 SR-a~fi REIS ~-Pôis não, sena_dor. 

1 O~SR. MENDES CANAl.E---:- V. Sa. Sentiu,·nãO 
levãndo em contà o número de funcionários que 
vieram da Seac; hô período da administração do 
ex .. :Ministro Anibal Téixeira, um movimento muito 
~de, reiacionado cbm a admis.são do pessoal? 

,-0 SR. GILSON REIS - A admissão não se 
dava na Seplan, mas, a requisição cresceu de 
moQo surpreendente. As requisições eram de m~ 
do muito grande. Não sei se em virtude da Seac, 
r:nàs, as ~equisições aumentaram de número. 

·o ·sR. MENDES CANALE. -· Mas V. Sa. não 
sabe dizer, mesmo se tratando da Seac, se roram 
admissões, e a que título? 

. O SR. GILSON REIS- Sena doi-, ·a··seaC poSSui 
uma tabela .fi~ especialistas, __ co~forme disse ao 
Sr. Mas, eJa é limitada. De sorte que, preenchidos 
os -_quadros daquela tab_ela ele especialistas, eles 
não têm como contratar, entende? Aliás, atual
mente, não p·odemos t:ontratar ninguém. É lógi
q>. -~.§, __ Qayendo possibilidade, eles só podem 
cOntratar um número existerite naquela tabela de 
especialistas. Fora aar, só o instrumento da requi
sição. Daf por que, talvez esse número razoável 
de r~quisições, que foram sendo elaboradas e 
cOi~ que não se via" ila Seplan antes. Natural~ 
mente, para conseguir levar pessoas à Seac, a 
nível de Brasil. 

. O SR. MENDES CANALE- Eu perguntei, exa
tamente, de forma genérica a V. Sa. _.quanto a 
eSse· número, porque, natur.afmenfe, V. Sa. rião 
pOderá precisar. Mas, eu solicitaria ao nosso Presi
dente para que tivéssemos conhecimento do nú
nlêro.""'de funcionários na Seplan até a adminiS
tração Anibal Teixeira. 

O SR. GILSOti REJS..,.... Antes_da administração 
e. após. 

-·O SR. MENDES CANALE-Antes da adminis
tração e após, até a data ·da saída, do mínistro; 
a .que titulo, quantos, nominalmente citados e a 
funs;ão. 

. O SR. OILSON REIS- Exatamente. Cabe uma 
conlplementação ao Sr., 4ue na seplãn não. te~ 
fios c.omo contratar, a não ser, mediante aqueles 
poucos DAS que" a. Seplãn possui. O. Sr. sabe 
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muito bem .. Agor.a temos duas Fundações ainda 
vincuJ~das à Seplan. Temos duas. Fundações e 
o BNDES, que sãq vinculados à Seplan, mas, 
totalmente autónomos, não têm nada a ver ·com 
a Seplan, a· que· estamos ·nos feferlnQõ, Um é o 
IPEA o outio é o IBGE~ Entãõ,-afTaiT1bem; não 
sei o que teria ocorrido nessa administração a 
nfvel de IPEA e de IBGE. · · 

O SR. MENDES CANALE - No tocante ao 
IPEA, o controle da parte de pesSQal é diretainente 
do IPEA. oi.l é· centraliz~do à Seplan?_ · 

- o-sR. G[LSON RETS ~o Principal responsável. 
pelo IPEA, na época, na administração Anibal T e"i
xeira, era o próprio Se'<::retário~Gera:J, que se con
fundia a Pessoa dele, a pessoa do Sécrétârio-Geral 
e a do Presidente do lPEA. 

O SR. ~NDES CANALE -Sim, mas, qUanto 
ao pessoal do IPEA, é centr.:i.lizado no Departa
mento Pessoal da Seplan ou nãO? 

O SR GILSON REIS- Não, é no IPEA mesmo. 

Q·SR. MENDES CANALE. ~ 5~ Um depart·a-
rnento próprio do IPEA. ·· 

O SR. GILSON REIS.- Não importando que 
um elemento do IPEA possa vir a ser requiSitado 
para a Seplan, c.omo também do IBGE possa 
ser requisitado para a Seplan. Porque o IPEA foi, 
como v. Ex" sabe, para dar o suporte à sepJan. 

O SR. MENDES CANALE -Mas, Sr. Presi
dente, s_eria lnteressante...(Jue se 9ficiasse ao IPEA 
solidtarido a relação de contratos nesta época, 
porque no depoimento do Dr. Gilson Reis ele diz 
que o Dr. Lúcio Veríssimo fez qúestão de ser con
tratado pelo IPEA. É o. que consta e o que nos 
foi passado pela assessoria. 

- O SR. GILSON REIS- Não sei se eJe fez qUes
tão, sei que ele foi contratado pelo IPEA. 

b .SR. MENDES'" CÃNALE - O que coriSta, 
aqui, e o que foi passado pela assessoria da Ca;
missão, é que o Dr. Lúcio Veríssimo também che
gou à Seplan com a Seac, tendo antes pertencido 
ao MIC e possivelmente, a um órgão estatal de 
J\'\inas Gerais. Ao chegar à Seplari, fez qUestão 
de ser contratado pelo IPEA, órgãO ·vinculado· a6 
Ministério do Planejamento. Dai a razão da minha 
pergunta e requeiro da Presidência a relação dos 
contratos pelo IPEA., porque parece~me que quan
do chega uma pessoa na Seplan é direcionada 
para um contrato. Ta! vez seja mais fácil s.er pro
movido no IPEA. do que dentro da própria Seplan . 

O SR. PRESIDENTE (José lg_nácio Ferreira) -
·V, Ex!' será atendido. · · - -

Coin a palavra o nobre Senador Maurício Cor
rêa. 

O SR. MAURiCIO CORRÊA - Dr. Gilson, o 
Sr. está prestando um depoimento perante esta 
CPI no sentido de ql!e busquemos a v:erdade_. 
O Sr. é um velho funcionário público, com larga 
experiência, tem compromissos, portanto, com 
a nossa Nação. 

Indagaria do Sr., em virtude dos fatos mais .do 
que correntes e notórios, se além do que se per
QWltou aqui ao Sr., o Sr. sabe, para esdare.cer 
esta Comissão, de algum outro fato com relação 
à intermediação de verbas, à existência desses 
escritórios, sobretudo, aquilo que presumo seja 
do .seu coithecimento, que é o inteiro teor do 
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depoimento_ do Pte[eito de Valença. Se o_Sc. tem 
alguma coisa para contribuir coni esta Corhissao 
no sentido-da busca da verdade SOb(e estes fatos. 

O SR. GILSON REIS_--:- N_o_ irúçio do_qae V. 
fr disse, realmente, sinto~ine, inC:Iusivé, por ser 
um funcionário_ de __ carreira, que, graçaS a Deus, 
tenho a certeza de ter _servido à_minba Pá_tria _e 
o tenho feito Coin toda boa vontade e não poderia 
ser diferente. Naturalmente, frz alguns curs-os, vi
sando sempre aprimorar-me no sentido de que 
pudesse desem~olver e dar_ o_ melhor de mim pàra 
-o nosso Pais. _Tudo que for riecessário para escla
recer e _que esteja ao nosso dispor, certamente 
fique tranqüiiO; que el.Ctrarer a esta Casa. Mas, 
infelizmente, no que diz respeito ·a estas coisás 
que estão ocorrendo ou que ocorreram, só tenho 
tido notícias através de leitura: Não tenho, real
mente, possibilidade de dizer nada, porque não 
há penetração nossa nas_áreas em que isso oCor
re. Se realmente essas coisas_ foram feitas, aCre
dito_ eu, foi numa certa _abertura. De sorte que 
para o Departamento' do Pessoal, que é no 1 ~ 
andar, multo humilde, só _tivemos no_tícias desses 
fatos através de leituras pelos jornais. Mas, gosta
ria que V. Exf ficasse cierite de que se viermos 
a saber ou por acaso soubermos de alguma coisa, 
V. ~ terão noticias. Na realidade, V. EJCI' pode 
crer que não sou um brasi1eiro melhor do que 
os demais, mas tenho certeza~. não pc..sso dizer 
que o meu sangue é verde_ e _ama[elo ~ de que 
corre nas nossas veias_um sangu~ _e_ uma vontade 
de muito servir a este País. Claro qu_e temos situa
ções pessoáis, mas não posso acreditar que dian
te das coisas que temos visto e sabidü de pessoas 
que, naturalmente, comentam, não é_ possível 
continuar da forma em que está. De sorte que 
moldamos todos esses 35 anos, tenho certeza, 
de bons serviços a este Pais; não s6 ria área do 
Ministério _da Fazenda como na_Seplan. 

De todos os ates, embora inerentes à área de 
pessoal, nunca deixei qUe ficasse um fato velado. 
Todas essas situações que nos pareciam um tanto 
diversas ou um pouco diferentes daquilo que de
veria ser, porque sempre deixamos que o nosso 
colega, ou um elemento da DSl, ou um elemento 
da SeCretàiia Geral viesse a ter Conhecirilento dOs 
fatos que, pelo menos, estavam ·ocorrendo na 
nossa área. Fõra, realmente, da 110558-ártia, ·con
fesso que não tive oportunidade e nem tinha co
mo penetrar. O que vinha ocorrendo em nossa 
área, podem crer usamos - de todo o nosso 
feitiO,- qüe_ moritamos em todoS_ esses anos- de 
nossa função, não-só no MiniStério da Fazenda, 
como esse período na Seplan - de muita boa 
vontade de servir a este País e, Principalmente 
de zelar pela coisa pública. 

De sorte que a ComiSSão pode contar com 
o nosso inteiro trabalho. Tudo que pudermos fazer 
nesse sentido estamos fazendo. Trago uma rrieil
sagem do nosso Gabinete que-está à disposição 
desta CP!, e tudo que necessitar colocamo-nos 
à disposição para fornecer o maiS rapidamente 
posslvel. 

O SR. MAURÍCIO CORR~ ~.Como última 
pergunta, aliás não é umã Pergunta é um esclare
cimento; parece que o- Serihor esteve aqui pela 
manhã e assegurou ao Sr. PresidEmte _que pres
taria o- seu depoimento por livre e espontânea 
vontade, aliás, se ofereceu, e na hora em que 
foi convidado a prestar depoimento o_ senhor de-

~pareceo~Jsso-_cáuSoiJ ·espédé ãqU:i na CdfnfS· 
são._ Seri_a prudente que o senhor explicasse por· 
que se retirou e por que deinorou a-chegar? Quero 
dizer que é a primeira vez que o vejo - não 
ó cOnheço-mas acho prudente que se esclareça 
isso. -- · ' 

9 SR. GlLSON REIS - Eu gostaria. 56 "'u~ 
no início_ não me foi possível pedir desculpas. 
Estive aqui, inclusive com o coronel Félix, que 
naturalmente participava de todas aquelas coisas 
que nós achamos - e fizemos até um curso 
rta AESG - e não_ seria tão-spmente pelo curso, 
mas acho que temos _uma formação, acho que 
trazen:t_os _de berço muito das nossas atitudes, e 
por isso temos que pautar a nossa vida pela serie
daqe, ou então vamos fazer outra coisa qualquer 
e não servir ao púb~co como servidor público: -
Acontece que ontem, o Seriador havia solicitado 
que alguém nos telefonasse, e estávamos em reu
fiião no g~iriete, quando eu desci para a minha 
sala e havia um recado do Senador que queria 
falar comigo. De _pronto liguei para o Senadçr. 
Ainda estávamos ultimando alguns trabalhos, soli
citadoS pelo nosso gabinete, e raPidamente; -pedi 
a um colega que desse continuidade aos traba
lhos porque eu viria para cá. Ainda perguntei p_ara 
o Senador: agora? E S. EX" disse: sim, venha agc;r 
ra. E muit9 g~ntilmente fui atendido por ass_es
sores do Senador que me s_olicitaram, fizeram 
algum(ls _perguntas, nós esclarecemos, e fiquei 
de_ ~c:!_~~ --~ocu!f!ery:tos, qu~ na oportuni
_dade me foram solicitados. ~~eparei logo aQora 
pela manhã, alguns desses documentos, lista~ 
gens, inclusive, uma cópia do que a DPF nos 
já havia solicitado que fomecess·emos. Mas indo 
ao gabinete, o gabinete pedia que transmitisse~ 
mos ao Senador que esses documentos fossem 
s_olidtadqs, para que pudéssemos formalizar as 
coisas e não parecesse que estáva-mos trãzend.o 
sem essa forma)_izaçãoAJiás, na Câmara há unia 
-determinação --que aqui não tenho-.:....:.. na Reso
i'-!_ç8o_il934/86, nO-ait. 28, §"9: -·-

-o_ "Para desempenho de suas atribuições, 
poderá a COmissão ... " -

. -

NãO Ser se. áPiicària àqui a mesmá coiSa, mas 
b gãbinete me advertiu que deviríamos ter wn 
documento solicitando ... 

_ "l.....,...Solicitar a convocação de Ministro 
de Estado, dirigentes de entidades da adrili
nistração direta. 

2~_:. Solicitar por escrito informações à ad
m~~stra~ão direta e à indireta sobre matéria 

-- -- SUjeita ... 

Diante disso, o Ministro disse que a Seplan está 
~rta. rp_as S. Ex' gostaria que houvesse essa 
ligação, através de um documento, para solidtar 
os tais documentos. Falei com o Seitador, e n6s 
entendemos que ele disse: "Você leva e depois 
Vo_u solicita~." !?~~~_!los a impressão que ele solici
taria não só os documentos corno a nossa presen
ça~-a nosSa vinda, e julgamos que essa reunião 
Iião fosse-com-a-hoS~la-pl'es'ença; Mesmo assim, 
ficamos um certo tempo-- V. EJcl'.vai ver no seu 
tempo, dois funcionários anotarem, ainda conver
samos_ com a· Senador Jarbas Passarinho sobre 
outros assuntos, e Cumprimentámos, pOis trata~se 
de uma pessoa que nos é muito cara e nisso 
o_c_el. Walter ligou pitra a Seplan e havia um recado 
que eu predsava ir rapidamente à Seplan. O MirUs-

tro está em i-euí-lião com ·os -Outros Ministros e 
o Presidente; em--VirtUde_da_legislação que está 
saindo recentemente. EU deixara urri recado no 
gabinete do Seriador, no sentirido de que estava 
indo à Seplan, mas estava pensando que esta 
reuriiãó_não nOS diss-esse re_speito, que estaríamos 
ali apenas para presenciar, e não no sentido" de 
que agora viemos. Fomos para o ·gablt1ete dO 
Ministro, quando recebemos um telefonema de 
que havia tido esse problema, o que me deixou 
preocupadíssimo; solicitei um táxi, mas ia saindo 
um.carro da repartição-e eu pedi que_aguardasse, 
e vim de imediato para cá. - -· 

O SR: PRESIDENTE {.)çisé_IQ-nãC:ió FE:rfiiraJ....,.., 
Deve ter sido um equívoco mesmo,- porque V. 
8' deve estar lembrado que a Presidência foi muito 
clara quando até me lembrou _que o coronel Wal
ter, que me Otlvia também, que o- compareci
mento de alguém, rriesmo na Justiça, sem ter 
sido foJTTJalmente intirriaâo;- sup:re a "iritíriiação. 
Fui muito claro naquela oportunidade, sentado 
ali, e mesmo senta intiniitção~o ouviríainos-na
quele dia. Certamente, o episódio fica assim escla
recido, mas houve uma colocação muito clara 
e apesar disso, houve naturalmente um mal-en
tendido já superado~ 

O SR ·alLSON REIS-- Sê -ôão -o fiZ no inicio, 
porque logo vieram as perguntaS, eu o faço agOra 
no sentido de pedir desculpas, mas absolutamen
te não houve nenhuma intenção. Estarei aqui nas 
oportunidades_ que se fizerem necessárias, com 
todo prazer, como cidadão brasileiro que entende 
que realmente a Comissão tem as suas atnb_ui
ções, o seu trabalho é importantissimo, inclusive 
tendo em vista esta abertura, esta transparência 
que devemos dar à coisa pública, para que o 
povo possa ficar ciente de que tudo que se faz 
é da melhor maneira possível, sem qualquer im
possibilfdade de transparência. 

O SR. PRESIDENTE (José lgnácio Ferreira)-
V. _Ext continuá cOm a palavra, emeinente.sena
dor. 

O SR. MAURICIO CORR~A- A ausência de 
V. S? se deveu à sug_estão do Coronel Walter. 

O SR. GILSON REIS- Não,·o_coronel Walter 
veio aqui para presenciar, porque ouviu no noti
ciáçiá _do jqmaJ QL!e hoje eStaria prestanclo _um 
depoimento o Dr. Michal ou o Dr. Lúcio. Houve 
isso~ Ele lrriaginaVa- -qUe era essa a Situação. E 
como-ontem eu.já_havia dito alguma_ coisa, não 
imaginei-qüe fOssem os- 'C:Ofifiiiliar:- Mas ls_so_ de 
minha parte. Ele não- teve rienhuma influência 
nofato. - -

O .SR. MAURfao COR~- Então, peço des
culpas. 

O SR. PRESIDENTE (José lgnácio Ferreira)
Concedo a palavra ao nobre Senado~_~nsueto_ 
de Lavor. 

O SR. MANSUETO DE LAVOR-:-:- Queria ape
nas complementar algumas informações rapida~ 
meri.te. O sr. QéraldoAien_caré servidor d<J Seplan, 
segundo V. S• afirlnOU. . . """ - - -- ·. -. 

o·SR._G(L.SoN RElS- o D~. Geraldo ÀieÕ.car 
é do IPEA e c_Om a· saída do Chefe de Ga~inete, 
Dr. LÚcio, ele foi convocado e_ assumiu a Chefia 
do Gabtnete. 

----------
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O SR. MANSUETO DE LAVOR- V.-S• sabe 
qual é o parentesco do Sr. Gerarao Alencar com 
o Sr. Alencar Pentagna GUimarães? 

O SR. GILSON REIS - Não, Senador. 

O SR. MANSUETO líE lAVOR-'. Não sabe 
se é parente se é irmãô? 

O SR. GILSON REIS - Não sei. _ 

O SR. MANSUETO DE LAVOR- E não conhe
ce também esse Alencar GuimarãeS? 

O SR. GJLSON REiS .....: Não. 

O SR .. MANSUETO DE LAVOR - Ele não é 
dos quadros da Seplan, SEA, IPEA? 

O SR. GILSON REIS..:.:... PoSs.o.veriflcar. D"e-Cã
beça, não sei. O Dr. GeraldO Alen(::ai', COOheço 
bem. Agora, esse outro, não. 

OSR. MANSUETO DE LAVOR- Eu pediria 
ao_Presidente que providenciasse para saber se 
o St. Alencar Pentagna Guimarães é realmente 
servidor do Ministério. -

O SR. PRESIDENTE (José lgriâdc,-Ferrelra)-
V. EX"' será atendido. · - -

O SR. MANSUETO DE LAVOR·- Elll depoi
mento anterior, o Pá::fefto de Valença se referiu 
algumas vezes à expressão "turma do Ministro". 
o senhor ouviu falar, a1guina vez. assim, nos cor
redores, nessa tal de turma do Ministro? 

O SR. GILSON REIS- Não: Eu s6 queria que, 
por gentileza, V. Ex!' repetisse 6 nome. 

O SR..MANSUETO DE LAVOR-~ É ó Sr. Alen
car Pentagna Guimarães. 

O.SR GILSON REIS-Veja bem, o Sobrenome 
do Dr. Geraldo é Alencar. Este aqui, Alencar é 
o primeiro nome. 

O SR. MANSUETO DE LAVOR -É o primeiro 
nome, sim. 

O SR. GILSON REIS - Parece:~me que não 
deve haver parentesco, mas vamos verificar. 

O SR. MANSUETO DE LAVOR - A Seplim 
tem escritório em Belo Horizonté? 

O-SR. Gll.SON REIS- Não. Oficialmente, itáõ. 
A Seplan tem escritórios no Rio de Janeiro, São 
Paulo e Recife, escritórios esses que estamos, por 
determinação do Presidente e do Ministro, extin
guindo. É um trabalho tremendo que estamos 
tendo para extinguir esses escritórios. Até_ 31 de 
março eles deverão estar extintos. 

O SR. MANSUETO DE LAVOR .....: Dos servi
dores da Seplan muitos estão seMndo naquela 
área de Belo Horizonte? 

O SR. GILSON R.EIS - f'!ão tem. 

o· sR. MANSUETO DE lAVOR- Quer dizer 
que não tem escritório, não tem pessoal? 

O SR. .ciiLSON REIS ~-Nâõ, Oficialmente,- não 
tem. Se por acaso algum serVidor for, por determi
nação do Ministro, àquela área .... 

O SR. MANSUETO DE LAVOR- Ah! Sim. 

O SR. GILSON REIS -,:_Mas escritório oficial, 
absolutamente, não tem. 

O SR. MANSUETO DE LAVOR - Obrigado. 
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.Ó SR. GILSQI'! RÉÍS- _:_A sÉAC, ,Om. A SEAC 
terri naturalmente representa-çõe~ a nfvel de Bra~J. 
Eiitão, poderia algum servidçr $e deslocar para 
Min~, por-determinação d() Minls.trp .P~,aJguin 
ttabàlho da SEAC. · · · 

O SR. MANSUETO DE LAVOR.:..._ Nesse caso, 
o senhor não é chefe. do DePartamento de PeSsoal 
daSEAC? -- .• -

· • O SR. GILSON REIS = Nada. A SEAC é autó
noma. 

: ·osR. MANSOETO DE"lJ\VOR ·-Tudo bem. 

O SR. GILSON REIS ~ J:: o Dr. Zanzoni que 
cuida da parte da Seac. · 

·Inclusive não fica nem no nosso prédio. 

-- 0 SR. MANSUETO DE LAVOR - Muito obri-
gado._ · 

O SR. ITAMAR FRANCO - Peço a palavra, 
Sr .. Presidente. 

O SR._ PRESIDENTE (José lgná.cio Ferreira} ~ 
V. Ext- rile perdõe, mas vou conceder a palavra 
ao..eriliilêrite Se"itãdor José Agripino que, pela or
~êm. estaria. COm a -pa1avra. 

O SR. ITN-1ARFRANCQ_....:....pQis-nâo. COm pra
~e~~--

O SR. PRESIDENTE (José lgnácio Ferreira} -
Çqm-a palavra o eminente Senador José Agripino. 

O SR. JOSÉ AGRIPINO - Dr. Gilson Reis, em 
depoimentoS ãntêricife:s; -foi muito falado nesta 
-cOmissão sobre a ''ttimia do ministro", como aca
bou de se referir o nobre Senador Mansueto de 
Lavor. O_ próprio prefeito, GfadOsá: de Valciriça, 
se referiU â tufmã do ministro, como _envolvida 
na distribuição de verbas provenientes da interme
diação. A pergunta que eu faria a V. S' é mais 
de eluddação desta CPL porque, na medida em 
que é citada a "turma do ministro", é preciso 
que ldentifiquenios quem é_essa turma. Se essa 
turma está presente na Seplan, por vínculo funcio
nal, se está presente na Seplan apenas fiSicamen
te,-transitando pela Seplan, sem vínculo funcional, 
ou se esta turma do ministro estaria fora da Se
plan, com vinculações outras que não com a insti
tuição. Daí a minha preocupação, porque, esta 
CPI objetiva apurar responsabilidades individuais, 
mas, tffinbém, tem o dever de verificar se institui
ções em si estão, também, contaminadas por pro
cedimentos ilegítimos de titulares. 

. O quadro que hoje, até pouco tempo, se estabe
leceu dentro da Seplan é um quadro que existia 
na administração anterior, do ex~ministfo, ou exis

_1;i_a -~m governos anteriores, e s_e este quadro causa 
espécie aos atuais quadros da Seplan, que são 
quadros que já vêm há muito tempo trabalhando 
dentro da Seplan. Acho que é importante que 
esta CPI saiba disso para ver o que está ocorrendo 
OU,o.que ocorreu na Seplan, circunstancialmente, 
era uma continuidade de ação que havia se im
plantado na Seplan, ou se é um quadro circuns
tancial que deva ser apurado _como tal. 

O SR. GILSON R.EIS .:.... Muito interesSante a 
sua observação, senador. A Seplan- permita-me 
Võltar um pouco- como alguns órgãos da Presi
dência da República, não poss_ui quadros. A Se
plan, especificamente, não possui quadro. Vou 
excepcionar a Sedap, porque surgiu uma situação 
tclãlmente posterior e ·que fere um pouco essa 
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tônka, A Seplan nãO possui- quadro de funcio
nários. Possui, sim, uma tabela que podemos até 
chamar de tabela em extinção, composta de al
gun!'>_ ServidOres cjue estav:am no antigõ ~istériq 
QciPlànejaÍnefttO. ~~s· róram gulridàc!ós_pEilo J:>)a
nq Oe _Classi_fiCa~Q_ d~ ·eargoS; e sãC/cllá"rTiadOS 
de Pessoal -da Tabela da Seplan _;_ são CL T e 
pertencem ao Plano de Classificação de Cargos. 
Voc~s sabeJl_l_que temos o_reQ~e celet4õta e o 
estatutário. Não temos, neste caso, o regime esta
tutário na Seplan; temos o I'EiQiffie_ Celetista. Por
tanto, essas poucas pessoas que estão ·na Sepian 
pertencem ã tabela da Seplan. Erh- geral, f~er 
pàrte de uma infra-eStrUtura, peSsoal de apoio, 
etc. TemoS poUcoS, são cinCo ASsistenteS Juridi~ 
cose o restante pertence à tabela. Há necessidade 
da Seplan de permanecer ·com eles não: poderia 
chamar estrutura, porque não tem praticamente 
uma eStruturá, -

Desde o seu surgimento,-o Ministro Hélio Bel
trão teve essa idéia, juntamente com Sua asses
soria, e vislumbrar uma possibilidade· de ter urri 
órgão que pudesse ter uma flexibilidade, uma. au
tonomia de tal forma que, dependendo da conjun
tura, dependendo do momento do País e das ne
cessidades que esse órgão tivesse de resolver e 
de enfrentar, ele pudesse requisitar. Ele ter a possi~ 
bilidade de requisitar o homem, perfeito e acaba
do, destinado para executar aquela missão. Se 
ficarmos esperando, num curto perlodo de Gove:r~ 
no, hoje pedimos à Seç:Jap, anteriormente a"o 
Dasp, para, através de concursos, prepararmos 
oU trazermos funcionárioS, servidores que pude& 
sem vir resolver problemas na Seplan, iríamos 
demorar uns dois, três ãno~ à espera des~e con
curso. 

De sorte que a Seplan, então, tem esSa possibi
lidade de trazer um elemento, que seja um técni
co;-que possa vir a desenvolver aqueles serviços, 
aquelas necessidades conjunturais, e que o Minis
tro de então dá a determinada feição à sua neces
sidade momentânea. 

Agora mesmo, o nosso Ministro extinguiu a 
ATESP (Assessória Técnica Especial) e está dán
do maior ênfase à SEAE (SeCretarià EsPecial de 
Assuntos Econômicos), porque o que S. Ex' ·sente 
que é o que existe de mais necessário. nO mo
mento atual. De s_ort_e que V. EX' _verifica que é 
um órgão que pode, ao mesmo tempo, extinguir 
e criar e, nesta oportunidade, traz o elemento, 
como disse, pronto e acabado para, de imediato, 
executar aquela missão, sem necessidade de es:
tarmos preparando esse homem para dois ou 
três anos depois, estar imPossibilitado de resolver 
os problemas naquele curto espaço de tempo. 
De sorte que, da mesma fo_rma que o adminis
trador pode requisitar esse grupo de servidores 
para essas tarefas, e também, terminada aquela 
necessidade, o devolve ao órgão de origem, ou 
mantém aqueles dos quais sente que tem neces
sidade para ajudá-lo nas tarefas que vai desen
volver. De sorte que "essa turma" que,_ natural
mente, foi cilada na administração que se passou, 
não é, obrigatoriamente, a turma de admirústra
ções anteriores. Oaro está que o administrador 
anterior achou que deveria dar essa feição. Ainda 
mais, que ele trouxe com ele uma SEAC: Então, 
realmente, ele criou um grupo que, naturalmente, 
iria servir aos seus pr6positos. 
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O SR. MENDES CANALE - Dr. GllsOri, essa 
turma causava espécie aos quadros permanentes 
da Seplan? 

O SR. GILSON REIS C:.. Sim. A tabela' da Seplan 
tem um núfnérci rriuitõ Jimítado de técnicos. 
Aqueles técnicOs Que- fOram récí:uisltados, o foram 
para desempenhar- flmç_ões releVantes; nec'essá
rias. Sentimos qi.Jé oútras reqUisiçõeS talvez n~o 
fosse tão necessárias·,- melhor poderá dizer o ad
ministrador. Mas, corria, na Seplan, a idéia de 
que não havia a necessidade dessas ou daquelas 
requisiçõeS. Mas não se sabe se o administrador 
que está requisitârido tem, realmente uma desti
nação para elas. Daí, a~ P'oSsibilidade_ de ter sido 
formada uma ta] turma a que _v._Ex'- se refere. 
Mas não acredito que _em administrações anterio
res, peJQ menos as _que passamos, tenha sido 
criada, naturalmente, "essa tUrma". Tãrito-é~(jlie 
as primeiras atitudes do atual Ministro foram as 
de evitar que alguns avisOs, que já estavãrri -CirCu~ 
!ando, viessem a ter ci seü procedimento final, 
trazendo alguns servidores, que não eram do inte
resse da atual administração. E o que fez S. ~ 
Preparamos alguns avisos a diversos Ministros e 
entidades, dizendo que pedíamos-desculpas, mas 
que desconsiderassem aquelas requisições. Mui
tas requisições foram desconsideradas, sendo um 
dos primeiros atas do Ministro João Batista de 
Abreu. 

O SR. MENDES CANAL.E- Pelas palavras cui
dadosas de v. s·. acho que esta CPl pode depreen~ 
der que este grupo de pessoas, trazidas pelo Minis
tro, não tinha .um procedimento, uma forma de 
agir compatível com o padrão da Casa? 

O SR GILSON_REIS- Não posso dizer a razão. 
Não sei se S. EX' tomot,~ conhecimento de fatos 
errados. O caso é que não eram do perftl que 
S. Ex!' devia traçar para a Seplan de hoje. Para 
a Seplan de hoje, S. Ex' acha que não tem neces
sidade de ter aquela quantidade de pessoas. Tanto 
é que vários atas foram determinados no sentido 
de exonerar, de devolver. EsSes avisos foram Jogo 
interceptados antes do servidor vir para a Seplan. 
Alguns, que estavam a caminho, tínhamos a 
orientação de, diante do exame da força de traba
lho da nova Seplan, pedir desculpas e fazê-los 
retomarem, de pronto, ao órgão de origem. 

Veja V. Ex' que a Seplan de hoje está um pouco _ 
diferente da antiga. Não há realmente necessi
dade de termos essa quantidade de requisições 
que vinham sendo feitas. Mais ainda porque o 
Ministro, para assumir, não queria a SEJ\C. O Pre
sidente entendeu isso, e a SEAÇ foi novamente 
desvinculada da Seplan. 

O SR. PRESIDENTE (José lgnácio Ferreira)
Com a paJavra o eminente Senador Chagas Rodri
gues. 

O SR. CHAGAS RODRIGUES- Vou fazer pou
cas perguntas, Sr. Diretor~Geral do PessoaL''1/. 
5' deixou claro que a SEAC passou a integrar 
a Secretaria de Planejamento depois que __ o Sr. 
Aníbal Teixeira assumiu essa Pasta. Enquanto 
ocorreu isso, ele, além das requisições, autorizou 
contratações de pessoal novo? 

O SR. GlLSON REIS - Na Seplan, não. Não 
sei se em grande número, mas algumas contra
tações ocorreram no IPEA. 

O SR. CHAGAS RODRIGUES -.Mesmo tendo 
a SEA.C p"assado a_ integrar a S~plan; não havia 
ilenhum controle da Secr'etari~ sqbre o pes~oal 
contràtadci na SEAC?' -- - -. - ---- - - -- -

• b SR. GILSÓN -REIS :___ Na. SEÁC, n.!.'o; Cqr;i~ 
eU disse no início, ela tem total autonomia na 
parte adrriinstratlva e fin~c_eir~ · · 

O SR. CHAGAS RODRIGUES ~A SEAC tem. 
em· cada Estado, um diretor, um representante, 
um coordenador ou um chefe? 

O.SR._ OIU50N REIS·-Tenho_ a impreo~o 
dE:: que é um superintendente. 

o- SR. CHAGAS ROORIGGES -~Nem essis 
superintendentes_ eram e.OntratadoS oU designa~ 
dos -peJa Seplali? 

ÓSR. GILSON REIS- Não, eram pela próprta 
SEAC. - . -, 

O SR CHAGAS RODRIGUES :..: E, hoje, eori-< 
~-~ovo ~iStro, ~ SEA.C_j~ fçi_desvinculac4 .~a 
~eplcu~? 

O SR. GILSON REIS:_ Há um deéreto do Presi
dente, naturalmente transfedndo a SEAC J>éltá-'"a 
Presidência da República. 

O SR. CHAGAS RODRIGUES - Como ante
riormerite_? 

O SR. GILSON REIS ..,:. Sim, ela voltou pai-à 
a Presidência da República. 

O sR. CHAGAS RODRlGUEs.- Vejo que'V. 
& nãO poderá esclarecer ó assunto sobre o QUal 
pretendia me informar. Estou satisfeito. Muito. 
obrigado. 

O SR. PRESIDENTE (José lgnácio Ferre~a) -
Com a palavra o eminente Senador Mendes Ca~_ 
nale~ 

O SR. MENDES CANALE - Sr. Presidente, 
aproveitando a deixa do Senador Chagas Rodri
gues, a SEAC veio para a Seplan e agora volta 
para a Presidência da República. Solicitei do ilustre 
depoente informações relativas à parte de pessoal. 
Mas, de fato, em virtude disso, ele não pode forne
cer nem a mim nem à Comissão a relação que 
desejávamos no tocante ao pessoal da SEAC. 

Diante do que temos assistido aqui e de vários 
depoimentos relacionados com a SEAC, reque
reria ao Sr. PreSidente fosse, então, convocado 
a depor nesta Comissão o Dr. Nelson Proença. 
Ele veio com o Sr. Aníbal Teixeira e assumiu, 
depois, a direção da SEAC. Quando se fala em 
grupo que achamos é de homens ligados ao ex
Ministro, ninguém melhor do que o Dr. Nelson 
Proença para esclarecer vários casos relacionados 
coma.SEAC. 

Aproveito a oportunidade para lembrar uma co
locação, que mereceu aplausos da Comissão pai
ticularmente nossa, feita pelo ilustre Senador Ita
mar Franco, relativamente à questão da decla
ração de bens do Imposto de Renda. 

Pergunto êl9 depoente se esses que ocupam 
cargos de direção, mesmo o Sr. Ministro, ao assu
mirem, entregam ao Departamento Pessoal a sua 
declaração de bens. 

O SR. GILSON REIS-Sim, existe a declaração 
-de bens. 

O SR. MENDES CANELE -- Então, Sr. Presi
dente,· aí nós aproveitaríamos para requerer tam
bém a declaração de bens entregue à Seplan pelo 
ex~Ministro Aníbal Teixeira. 

o· sR. ITAt'4AR FRANCO ~-E:u 'só q·ueila fazer 
a última pergunta ao senhOr. 

Dr. Gilson; havia algum elemento de ligação 
eritre a Presidência da República e a Seplan, na 
época do MiniStro 7\níbal Teixeira? Ou a ligação 
do Ministro era direta com o Senhor _Presidente 
_da República,_p_cu_:a a libe!~izaç~o_de v~rb~? 

O SR. GILSON REIS-Também foge _a minha 
alçada, Senador._Essa Parte não tem nada a ver 
comoDP. · - -

O SR. ITAMAR.FRANCO __;O Sr. mencionou 
· iib início dó seu depoimento uma figura da Presi
dência da República - qual foi o nome mesmo? 
Gostarta de ver reportado-esse-nome. 

.~~-D~SR. GILSON REJS c_ Nós ·das órgãos de 
pessoal, dirigimos ao respectivO par. Então, o nos
so correspondente, na Presidência da República, 
®_I_Lo_Qepartamento Pessoal, Dr. Fiuza, com 
quem nós temos_mais: ou nlenoS ligação na parte 
de pessoal. 

O SR. ITAMAR FRANCO.- No seu setor a 
ligação--é o Dr. Fiuza. 

OSR: GILSóN.REIS ---É, serfã -a i1fveJde Dr. 
Fiuza. - -

O SR. ITAMAR FRANCO- Ele ainda trabalha 
hoje na Presidência da República? 

O SR. GILSON REIS - Ainda está na Presi
dência da República. Não sei se na mesma fun
ção. 

O SR. ITAMAR FRANCO -Muifu obrigado. 

O SR. PRESIDENTE (José Igná~io Ferreira)
Algum dos Srs. Senadores tem mais aiQuina 
pergunta? O Sr. Relator QU o Sr. Vice-Pi'esidente? 

A Presidência quer comunicar o recebimento, 
neste momento, antes de encerrar, de dois dos
siês. 

Um, encaminhado pelo eminente Senador 
Maurício Corrêã;.Cõncemente à aquisição de 328 
apartamentos situados no Distrito Federal, e do 
edifício-sede da DATAPREV, no Rio (!e J,:meiro, 
pedindo que também seja incluído nas investi
gações destinadas a iden_!ificar responsabilidades 
no setor da-Administração Pública. 

Solicito do eminente Senador Carlos Chiarem 
a indicação de um Relator Adjunto para esse pre
juízo de admissibilidade. 

O SR. RELATOR (Carlos Chiarelli) - O Sena
dor José Agdpino. 

O SR PRESIDENTE (José lgnácio Ferreira) -
Eminente Senador José Agripino, V. EX' aceita? 

O SR. JOSÉ AGRIPINO - Sim. 

O SR. PRESIDENTE (José lgnácio Ferreira) -
Então, a Presidência designa o eminente Seriador 
José Agripino. 

O outro dossiê foi encaminhado à Presidência 
peJo ilustre Deputado José Genoino e que acaba 
de chegar-me às mãos, referente ao fato de que 

"de março de 79 a: maio de 84 foram outor
gadas 634 concesSóes e penpissões· de 
emissoras de rádio. E no iníciO do Governo 
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José Samey, o- recem-empçissado- MinistrC?- ~ -._-.E~~ e outras colocações feitas, acompanha-
das Comunicações, Antônio Cados Maga- das de peças que compõem o dossiê apresentado 
lhães, assumiu anunciando_urna medida de pelo eminente Deputado José Genoíno. ---- - -
impacto: mandou suspender o andamento A Presidência solicita do Relator, Caiios Chia-
de 144 projetas de outorgas no último perío- rem, a indicação de um nome para Relator Adjun-
do do Governo Figueiredo. E, posterionnen- io, pàra O exame de admissibilidade da matéria. 
te, os fatos a que ele alude as outorgas desde __ o SR. RELATOR (Carlos ChiareDi) _ Senador 
o Governo Samey Çiesceram, progressiva- Chagas Rodrigues. 
mente, chegando a 211 concessões e per-
missões, apenas em 19_87. - o SR.~IDENtE:O-ose-Jgnáciõ Feri-etra}-

Há uma eVidente vin·culação entre o au- V. Ex' aêeita, eminente Senador_ Chagas Rodri-
mento do número de ol,rtorgas e a criação gues? 
do Centrãà. E mahS--recenteinente, com a 
compra de votos de Constituíntes pelo Exe
cutivo, que a imprensa atualiza diariamente 
com novas denúncias. Nos últimos meses, 
essa manipulação política pode ser avalíada 
pelo impressionarite crescimento _das outor
gas, que chegaram a 45 concessões e per
missões. apenas em-dezembro. Outro indica
dor seguro da utilização-política das outorgas 
é o número de abertura de editais e licitação 
para o recebimento de proppstas para a ex
ploração de freqüência de rádio e televisão. 

Até setembro de 87, abria-se uma média 
de 14.6 editais por mês. Esse número chega, 
hoje, a 42 editais, abertos emjaneiro de 1988. -

Sem dúvida,_o Governo uniu-se de um ver- · 
dadeiro estoque de liCitações para serem ' 
apreciadas no final de 1987 e inicio de 1988, · 
e negociá-las politicamente no período críti
co das decisões da Constituinte." 

O SR. CHAGAS RODRIGUES - Em princfpio, 
V. -Ex" sabe. O problema é que estamos todos 
çom encargOS. Tendo aceito V. EX"; a Presidência 
quer comunicar que, de todo acordo com a Co
missão, tem credenciado assessores do Senado 
Parã seMço de busca de dados, realizaç~o- de 
entrevistas. A Presidência _tem feito, periodica
mente, juntamente com o eminente Senador Ita
mar Franco, o eminente Seruidor CarlOs Chiarelli, 
que têm sido solicitados a comparecer em reu
niões com a Assessoria, para aí gerar a tomada 
de dados para instruir a própria Comissão. A Presi
dêndã tàmbém comunica que está fiXando, evi

-dentemente, todos os o.ficios que envia um praia, 
a ser obedecido pelo destinatário para forneci
mento das informaçõ-es. Comunica, também, 
que, certamente, seria da maior valia, que anteCe
dendo a todo depoimento, uma reunião privativa 
dos nossos Senadores da Comissão com a equipe 
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de -assessores para discutir os questionãmentos 
a serem formulados ao depoente. Estas e outras 
questões, certamente, no curso dos nossos traba
lhos vão servindo para o aperfeiçoamento da_ativi
dade desta Comiss.ão que Sempre se repete, é 
uma Comissão, absolutamente atipica no tempo 
e atípica na própria destinação dela, e na pecualia
ridade da conjuntura que estamos vivendo. 

A_Presidêp.eia_ cQmunica também, finalmente, 
que não tendo encontrado - este é .um fato im
portante - o Sr. Sérgio Menin Teixeira, em Belo 
Ho~pte, _gestionou no s-entido de encontrá-lo 
em Brasília. Tenl'lo o s.eu endereço. Até onte111, 
~s OnZe hOras da Oõ_ite~ o cjue pãrece até ultrapassa 
certos parâmetros, mas, de qua1quer modo, ten
tou localizá-lo através da Assessoria da Casa. Não 
Conseguindo, a Presidência já solicitou à Polícia 
F&.cteral as providências para a localização do Sr. 
Sérgio Menin Teixeira, para -que póssa formal
mente intimá-lo, e eliminar a possibilidade dó seu 
não comparedmento na data aprazada pela Co
missão. A Polícia Federal, certamente, comuni
<;ará em breve as providências que está tomando 
_e o alcance dos seus objetivos. 

Não havendo mais fato _algum, indago dos Srs. 
Senadores se há qUestOes. (Pausa.} --

A---presidênda encerra a presente reunião comu
nicando que a próxima se realizará na sexta-feira, 
em principio, às nove horas da manhã, que é 
o prazo relativo condicionado que e.stabelecemos 
para a reunião próxima. 

Está encerraâa a reunião. 
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SENADO FEDERAL 
1-ATA DA 14• REW'IIÃO, EM 14 DE 

JUNHO DE 1988 

1.1 -ABERTURA 

1.1.1- Comunicação da Presldênda 
-Inexistência de quorum para abertura da 

sessão~ 

1.2-ENCERRAMENTO 

1.3-EXPEDIENTE DESPACHADO 

1.3.1 -Projeto de lel 
-Projeto de Lei c;lo Senado n9 42/88, de 

autoria do Senador Nelspn Carneiro,' que esta~· 
belece isenção do pagamento de pedágio, pa
ra os táxis e transportes de cargas. 

-Projeto de Lei do Sen~do n9 43/88, de_ 
autoria do Sen_ador F~;:ançisc:o Rollem~e~g. 
que proíbe a produção, comerc::iaj(zÇ~.são _e uttTi
zação, em todo o territórlo n~ctonal, 4_~ a~os
sóis que contenham dorofluor_carb91l9, e dá 
outras providências. -

2-ATA DA 28• SESSÃO, EM 14 DE 
JUNHO DE 1988 

2.1 -ABERTURA 

2.2 -EXPEDIENTE 

2.2.1 -Requerimentos 
-N9 97/88, de autoria do Senador_ José 

Ignáclo Ferreira, Presidente da Comissão Par
lamentar de inquérito, so~cit:lt!.do a convcx:a
ção do Dr. José Reinaldo Carneiro_Tavares, 
Ministro de Estado dos Transportes, para presM 
tar es<:Iarecimentas a respeito da situação da 
Marinha Mercante brasileira e_de outros assun-
tos pertinentes à sua Pasta. __ _ 

- N'? 98/88, de autoria do Senador JOSé 
Ignácio Ferreira, Presidente_da CofuisSão Par
lamentar de Inquérito, solicitando a convoca
ção do Dr. Maí1son Ferreira da Nóbrega, Minis
tro de Estado da Fazenda, para prestar esclãre
cimentos sobre matérias concernentes à sua 
Pasta. 

2.2.2- Comunicação 
- Do Senador Olavo Pires, referente à sua 

filiação ao Partido Trabalhista_6rasileiro -
PTB. 

SUMÁRIO 
2.2.3 - Comunicações da Presidênda 

-ReCebimento do Oficio n'? 42_2/88-GG, 
do GoVernador do Estado do Pará, encami
nhando_ a documentação necessária à tramiM 
taçáo do Projeto de Resolução n'? 79/88. 
~Rece~imento da Mensagem n~ 12~/88 

(ri~ 222!88, na origem), pelâ quãl o Senhor 
Presidente da República, solicita autorização 
para-que a Prefeitura Municipal do Rio de Ja
neiro Possa contratar operação de crédito, pa-
ra o fim que especifica. -

2.2~4:.... Q"Ueiltào de Ordem 

Levantada pelo Senador Itamar Franco, 
contraditada pelo Senador Marcondes Gade

--lha e não acolhida pela Presidência, sobre im
pedimento regimental para a realização da 
presente sessão. 

-2-.2.5 . ...,.. Discursos do Expediente 

SENADORJAMIL HADDAD, como Uder
Exclus_ãQ _de lideres à_ recepção ao Premier 
português Cavaco e Silva. 

SENADOR NEY M!IRNYHÃO, como Uder 
- Plimos para combater-~iSeCa ilo Na:rdeste. 

SENADOR-MÁR!Ol•1AIA- 579 aniversário 
do Correio Aéreo Nacional. 

_ SENADQRAUREOMELLO,ciimolider:,_ 
Homenagem. de pesar ao ex-Senador Fábio 
Luc::ena. - · · 

SENADOR NELSON CARNEIRO- Refuta 
injUrias de beleguins Govemarrientais ·do Rio 
de Jãneiro à sua pessoa. 

SENADORLOURIVALBAPT1STA-X!Reu
nião Plenária do Conselho Empresarial Brasil 
Estados UnidoS, palestra do Embaixador Pau
lo Tarso Flecha de Uma. 

"~f!ENADOR MEIRA FIUiO --, El'!'fa~ão de 
Brasília à ·condição de Sé Cardínalícia. 

SENADOR ALFREDO CAMPOS-'- Progra
ma- de Conservação e produção florestal de 
Minas GeraiS. 

SENADOR LA VO/SJER M;W\- Cinco anos 
de mandato para o atual Presidente da Repú
blica. 

2.3-0RDEMOODIA 

Parecer da Corni&Sáo de Relações_~iio
res sobre a Mensagem n9 145, de 1987 (n9 
242Í67, na origem), de 14 de agOsto de 1987, 
pela qual o Senhor_ Presidente da República 
submete à deliberação do Senado a escolha 
do SeOhor Murilo Gurgel Valente~ Embaixador 
do Brasil junto ao Reino da Noruwa. para, 
wmulativamente, exercer a função de Embai
.xador do Brasil junto à República da Islândia. 
Apredação adiada por falta de quorum. 

Pa.re.c:er da Comissão de Relaçõe;s Exterio
res sobre a Mensagem n9 158, de 1987 (n9 
258/87, na origem), de 25 de agosto do cor~ 
rente ano, pela qual o Senhor Presjdente c;la 
República submete à deliberação do Senac:;lo 
a escolha do Senhor O<:távio Rainha da Silva 
Neves, Embaixador do Brasil junto à República 
da fndia, para, cumulativamente, exercer-a furl
ção de embaixador do Brasil junto ao Reino 
do Nepal e à República de Sri Lanka. Apre
dação adiada por falta de cplórum.-. 

Parecer da_ Comis~ão de Relações_ Exterio-
res Sobre a Mensagem n'? 206, de 1987 (n" 
319/87, na origem), de 24 de setembro de 
1987, pela qual o Senhor Presidente da Repú
blica submete à deliberação do Senado a es
cOlha do SenhOr Aderbal Costa, Embaixador 
do Brasil junto à República CooperatiVa da 
Guiana, para, cumulativamente, exerce[ a fun
ção de Embaixador do Brasil junto a São Vi
cente e Oranadinas. Apredação adiada por 
falta de quorum. 

Parecer da Comiss_ão de Relações Exterio
res sobre a Mensagem n'? 210, de 1987 (n9 
334/87, na origem), de 9 de outubro de 1987, 
pela qual o Senhor President~ da ~epública 
submete à deliberação do Senado a escolha 
do Senhor Jorge Ronaldo de Lemos Barbosa, 
Embaixador do Brasil junto à República do 
Zaire, para, cumulativamente, exercer a função 
de Embaixador do Brasi!_junto à República 
Popular do Congo. Apreciação ·iullada por 
falta de quorum. 
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PASSOS P0aTO _ 
Oiretor-Geral do Sénad.o FeOeral 

AGACIEL DA SILVA MAIA 
Oiretor ExecutivO 
LUIZ CARLOS DE BASTOS 
Diretor Administrativo 
JOSECLER GOMES MOREIRA 
OiretOr Industrial 
LINDOMAR PEREIRA DA SILVA 
Diretor Adjunto 

Parecer da Comissão de Relações Exterio
res sobre a Mensagem-n9 211, de 1987 (no 
335/87, na_origem), de 9 de outubro de 1987, 
peJa qual o Senhor Presidente da República 
submete à deliberação do Senado a ese,olha 
do Senhor Guy Marie_de Castro Brandão, Em
baixador do Brasil junto à República do Sene
gal, para, cwnulativamente, exercer a função 
de Embaixador do Brasil junto à República 
Islâmica da Mauritânia. Apreciação adiada 
por falta de quorum. 

Parecer da Comissão_ de Relasões Exterio-. 
res sobre a Mensagem_ n9 231, de 1987 (n~ 
392/87, na origem), de 30 de outubro de I 987, 
pela qual o S~nhor Presidente da República 
submete à deliberação do Senado a escolha 
do Senhor Jayrne Villa-Lobos, Embaixador do 
Brasil junto à República Gaboliesa, para, cu
mulativamente, exercer a função de Embai
xador do Brasil junto à República da Guiné-E
quatorial. Apreciação adiada por falta de 
quorum. 

Parecer da Comissão de Relações Exterio
res sobre a Mensagem no 445, de 1.987 (n9 
642/87, na origem), de 3 de dezembro de 
1987, pela qual o Senhor Presidente_da Repú
blica submete à deliberação do Senado a es
colha do Senhor Sérgio Seabrá de Noronha, 
Ministro de Segunda Classe, da Carreira de 
Diplomata, para exercer a função de Embai
xador do Brasil junto ao Estado do Coveite. 
Apreciação adiada por falta de_quorum. 

Parecer da Comissão de Relaçõ_es Exterio
res sobre a Mensagem n9 446, de 1987 (n" 
643/87, na origem), de 3 de dezembro de 
1987, pela qua1 o Senhor Presidente_da Repú
blica submete à deliberação do Senado a es
colha do Senhor Rayrnundo Nonnato Loyola 
de Castro~ Ministro de Prirneira_Cl_a_ssg, da Car
reira de Diplomata, para exercer a função de 
Embaixador do Brasil junto à República das 
Filipinas. Apreciação adiada por falta de 
quorum.. 

Parecer da Comissão de Relações Exterio
res sobre_ a Mensagem n9 39, de 1988 (n9 
37/88,-na origem), de 19 de janeirO_de_1988, 
pela qua] o Senhor Presidente da República 
submete à deliberação do_ Senado a escolha 
do Senhor Fernando Silva Alves, Embaixador 
do Brasil junto à República de Trinidad e ToDa-
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"- Q6, para, cumulati_val"!_1ente, exercer a função 
de Embaixador do Brasil junto à Comunidade 
de Domínica. Apreciação adiada por falta 
de quorum. 
~ _"Parecer" da. COmissão~ de Relações'Exterio
res sobre a Mensagenr .n9 59, çle 198$ (n" 
~88, _na origem), de 2 de feverei~ de J 988, 

· pela qual o .Senhor Presidente da República 
= Submete à deliberação ·do Senado a escolha 

do Senhor Fémando Silva Alves, Embaixador 
do Brasil junto à República de Trinidad e Taba
go, para, cumulativamente, exercer a função 
_de Embaixador do Brasil junto à Santa Lúcia. 
Apreciação adiada por falta de quorum. 

Parecer_ da Comissão de Relações Exterio
res 5_9bre a Mensagem n~ 79,,de 198·8· (n9. 
_10~/88, na _origem), de- 12 de fevereiro,' do · 
corrente .ano, pela qual o Senhor Presiderite 
da República submete à deliberação do Sena
do a _escolha do Senhor Joaquim Jgnác!o 
Amazonas_ MacdoweU, Ministro de Segunda 
Classe, da Carreira de Diplomata, para exercer 
a função de Embaixador do Brasil junto ao 
Reino da Tailân~i_a. Apreciação adiada por 
falta de quorum. -

Parecei- d-a CoróisSão de R"elações EXt.eriO-· 
r~s sobre a Mensagem n9 ao; de 1988 (nç 
106/88, na Origem), -de 12 de feVereirO dó Cõi-~
rente ~o. pela qual o Senhor Presidente-da 
República submete à deliberação do Senado 
a escolha do Senhor Brian Michael Frasser 
Neele, Ministro de Segunda: ClasSe, da càrre-iria 

· de Diplomata, para exercer a função de Em
baixador do Brasil junto à República Federal 
da Nigériã. Apreciação adiada por falta -de_ 
quorum. 
_pa~~er da Comissão_ de Rel~çõ~s Exterio

!e~ so_br~ a_ Mensage~ nç 101, de_ 1988-(n? 
_!g_S/88, na origem), de 15 de março de 1988, 
pela qual o Senhor Presidente da República 
submete à deliberação do Senado a escolha 
do Senhor Renato Prado Guimarães, Ministro 
de Primeira Classe, da Carreira de Diplomata, 
para exercer a função de Embaixador do Brasil 
junto_~ }~:~YJ?lica da Ven.:ezuela. Apreciação 

___ adia,~ pg(f~~ de qu~. 
PareCer da ComiSSãO de Relações Exterio

res sobre a Mensagem nç 108, de 1988 (n9 
148/88, na origem), de 4 de abril de 1988, 
pela qual o Senhor Presidente da República 

submete à deliberação do Senado a escolha 
do _Senhor R_Ubens Antônio BarbC?Sª,_ Minislfo 
de Primeira Class.e, da Carreira de J;)lploffiata-. · 
para exercer a função de Em baixado~ na d~le-. 
gação_ permanente do BraSil junto à AsSocia
ção- Latino Ameriqma de Integração .. -Apre~. 
ciação adiada por falta de quorum., 

PãreC:er da Comissão de Re!a:çõéS EXl:êilo-. 
res sobre a Mensagem rio 11 O, de 1988 (n9 
159/88, na origem), de 20 de abril do corrente 
ano, pela qua] o Senhor Presidente da Repú- · 
blica sub1J1~e à deliberação dO Senado a es-,' 
col~ª 99 .S:epl:lor -~dr-ubal ~irlt<? 'de ·qi~S_éa, 
E~ixaqor do Brasil jurito aó Estàdo éle Is~.·. 
rl!el, p~r~. cumuiativaÍ'lÍente, ex'erc'er a fubÇão . 
de Embaixador do Brasil junto' à Repúbliéa ' 
dÓ 'Chipre. AP,red.clçãó adiada· Pdr fidta· de 

. -quorum. · ' · -- = 

Parecer da CoritiSsão ·de "Rei~Ç_ões Exterio.; 
res sobre a Mensagem nç 111, de 1988 (n9 
100/88, mi origem), de 20 de abril de 1988, 
pela qual o Senhor PreSidente da República 
submete à deliberação do Sen~do a ~S,_c9lha 
do Senhor Rona1d0 Mota Sardenberg, Emb.a~
xador do. Brasil juntO à Onião das Repúblicas 
SoViéticas;- páfá, -currlulativãrTiéilt~ eX:_erç~:r. ·~f 
funçãq qe Embaixéldor do Brasil junto à Repú:- _ 
blicã PoPUlar da Mongólia. Apreciação adia
da por falta de quorum. 

2.3.1 -Comunicação da Presidência 
ConvocaÇãO dé sessão exfra6rdiliárf~f"a rea

lizar~se amanhã, dia 15,-às 10 horas, cõin Or~ 
dem do -Dia Que designa. 

- 2.4 -ENCERRAMENTO 

3:-'- PORTARIAS DO f•-SECRETA
RJÓ- oó sENAtiõ FEDERAL N~ 8 .,--9, 
~1988 .. - - . -

4- DIRETORIA GERAL DO SENA; 
DO FEDERAL 

Edital de convocação 

5-MESA DIRETORA 

6 - LIDERES E VICE-ÚDEREfr:i)E 
PARTIDOS 

7 - - COMPOSIÇAO DE COMIS
SÕES PERMANENTES 
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Ata da 14\' Reunião; ·em i4.de jtmho ele t988 
' ' ' ' . . 

2~ Sessão Legislativa Ordinária, da 48~ Legislatura 

ÀS /0 HORAS. ACHAM-5E PRESENTES OS 
SRS. SENADORE& 

Mário Maia - Aluízio Bezerra - Nabor Júnior 
-Aw-eo Mello- Ronaldo Arªgão -João Mene~ 
zes - Jarbas Passarinho - Alexandre Costa -
Eclison Lobão - Chagas Rodrigues - Afonso 
Sancho - Cid Sabóia de Carvalho -Mauro Be
nevides - Carlos Alberto - Lavoisier Maia -
Marcondes Gadelha- Humberto Lucena- Rai
mundo Ura - Marco Maci_el_- Ney Maranhão 
-Jutahy Magalhães- RuyBac~lar -José lgná
cio Ferreira - Gerson Cam~t.a -João Calmon 
- Jamil Haddad - Nelson Carneiro - Itamar 
Frartco.....;... Ronan Tito.:.._ Fernando Henrique Car
doso- Mário-Covas- Mauro Borges- Jrapuan 
Costa Júnior - Pompeu de Sousa - Mauricio 
Corrêa - Meira Filho - Rachid Saldanha Derzi 
- W~son Martins - José Richa - Dirceu Car-· 
neiro -José Paulo Biso!. 

O SR- PRESIDENTE (Dirceu Carneiro)- A 
lista de presença acusa o comparecimento de 
41 Srs. Senadores. EntretantO, não há em plenário 
o quorum regimental para abertura da sessão. 

Nos termos do § 2;9 do art. 180 do Regimento 
Interno, o expediente que se encontra soi'Jre a 
mesa será despachado pela Presidência, indepen~ 
cientemente de leitura. 

Nestas condições, vou encerrar a presente reu
nião. 

OSR..PRESIDENTE(DirceuCaiheiro)-Es
tá encerrada a reunião. 

(Levanta-se a reunião àS 1 O homs e 30 
minutos) · 

EXPEDIENTE DESPACHADO 
Nos termos do § 2• do Att- 180 do Regi

mento Interno: 

PROJETO DE LEI DO SENADO 
N• 42, de 1988 

Estal>elece isenção do pagamento ele 
pedágio, para os táxis e transporte de 
cargas-

o Corigresso Nacional decreta: 

Art. 19 São isentos do pagamento de pedágio 
os veículÔs utilizados no transporte individual de 
passageiros (táxis) e no transporte de cargas em 
geral. 

Art. 2t Esta lei entrará em vigor na data de 
sua publicação. 

Arl 39 Revogam-se as disposições em con~ 
trário. 

Justlftcação 

Parece-nos que é preciso encontrar fórmulas 
capazes de reviabilizar as atividades econômicas 
vinculadas ao transporte indMdual de passageiros 

Presidéncia do Sr. ' 
Dirceu Cai'neiro 

e ao transporte de cargas, justamente as nlais O ozônio filtra de 70 a 90% dos raios ultravi~ 
afetadas pelo alto custo dos cornbustiveis. = letas emitidos pelo sol. A falta desses flhros ~igni.: 

A meaida -que aqui propomos pode, perfeita- fica o aumento da radiação ultravioleta, o que· 
mente, contribuir para a diminuição dos encawos poderá acarretar, enl propOrções iffiprê~veis: 
_!!nanceiros atua1mente suportados pelos proprie- danos a microorQan1smos, plantas e à vida huma-, 
tários de táxis e de caminhões de transpoJtEr~ de na, sob a forma de queimaduras de Pele, àúnlentó 
carg~ Pode, outrossim, ser o primeiro passo de- na incidênCia de· éilgtins lfpos âe pré-Câ'ncer é 
dsívo para a medida certamente mais abrang_ente de câncer de pele. 
já anunciada pelo Minis_ti'Ç> _ d~· rra_nsportes, ciu~: ·-·~·;Tais éf~it?~ ~~~õ ~a!_o_re_s_ ~as zonas troJ?iC~S 
é a de suprimir de vez a· pedágio nas estradas e subtropiCais, onde é ma1s mtensa á rad1açao 
federais. ultravioleta. 

Sala das Sessões, 14 de junho de 1988. Nelson A partir de 1977, foram constatadas pequenas 
Carneiro. · diminuiçõeS na Camada de ozôriiõ sobre a Antár-

PROJETO DE LEI DO SENADO 
rt• :43,de 1988 

Proíbe a produção, comercialização e 
utilização, em todo o tenitórlo nacional, 
de aerossóis que contenham clorofluor
carbono, e d~ outra_s providências. 

O Congresso Nacional decreta: 

Art 19 Ficam proibidas, em todo o _território 
nacional, a produção, comercialização e utilização 
de aerossóis que contenham clorofluorcarbono 
em sua composição. 

Art. 29 A infração ao disposto nesta lei impli
ca, em- crime de periclitação da vida e da saúde, 
previsto no art. 132 do Código Penal, sem prejuízo 
isolado ou cumuJativamente das sanções: 

1-advertênc:ta; 
O-multa; 
DI- suspensão; 
IV- impectimento ou interdição temporária ou 

definitiva do estabelecimento; e, 
V- cassação ou cancelamento de registro ou 

licenciamento de funcionamento do estabeleci-
mento. _ _ __ 

Art. 3 9 O Poder Exect.~tivo regulamentará a 
presente lei, no prazo de 90 (noventa) dias, a con
tar da data de sua publicação. 

Art. 49 Esta lei entra em vigor na data de sua 
publicação. 

Art. 59 Revogam-se as disposições em con
trário. 

Justificação 

A~ partir de 1928, -quariâ6 foram Siritetlzadas 
substâncias químicas, tendo carbono cloro6uo
rado em suá estrutura, começou a ser lançada 
no ar uma grave ameaça à vida na terra, dete_ctada 
nos anos 70. 

As medições então realizadas mostraram apre
sença sigriificátiva e relativamente elevada de do
rofluorcarbono (ou CFCrna atmOsfél-a. · 
-~ O primeifC:) alerta científicO público veio em 
1974, prevendo a eventual destruição da camada 
de ozónio que protege o planeta, sob o aiaque 
do cloro liberado·pela conce;ntração de clorofluor
carbono na estratosfera:; atingida a uma- altitude 
de 12 quilômetros. 

tica_.._ Em 1"978, os Estados UnidOs 'pl-oibiram a 
utilização de dOrofluOrc:à.rbOno em 'aerOSSóis não 
imprescindíVeis: QUatro" ãnos depoiS, -em escala 
menor, outras reduÇões na camada 'de· ozónio 
foram detectadas sobre a Suíça, a Alehianha e 
_o Canãdâ. __ - - · · ' 

Até ai, conÚ.tdo, ·deu~se à questão impoit.ância 
menor do que a de'lida. Somente em $3 sohreveio 
o fato_ dramático, cuja repercussão obrigou a to
dos _os ddadãos e governantes responsáveis a 
refletirem sobre a· prioridade inegáVel 'do tema. 
Naquele ano apareceu, sobre a Antártica, wn bu· 
raco_~ _que vem aumentando a ·cada ano -
camada de ozónio. 

O problema, portanto, é reaJ, t_ende a agravar-se 
e ameaça o mun'do, caso não sejam· foiriada_s 
medidas urgentes. 

Uma primeira pergunta surge a respeito da na
tureza do fenômeno: por que ele é mais intenso 
na Antártica se, lá, a ocupação humana é pratica-
mente inexis~nte? · · 

Para respondê-la é preciso analisar o perfú da 
produção mundial_ de CFC: _ · 

Os países industrializados do hemisfério norte" 
respondem por 95_% da__Produção. Cerca dÉ! 40%. 
do gás que produzem- é liberado no -ar através 
dos aerossóis_. 

Em Priil.cípio, o dorofluorcarbono é urrl gás 
Privilegiado e inocente: não é tóxico, não tem chei
ro, não corrói, ·não inflama e é inerte, ou seja, 
possui a qualidade - nele, a mais valorizada -
de não reagir com outras substâncias. 

Precisamente por ser inerte, o CFC, la!)çado 
na atmosfera, não reage com as demais substân
cias aí presentes e segue uma trajet6ria. ascen
dente lenta, mas inexorável. Sua chegada à estra
tosfera _é _certa, uma vez que o tempo necessário 
para que se degrade varia de 75 a 120 anoS. 

Pela interferência de um fenômeno climático, 
a maior e mais perigosa destruição da camada 
de ozônio ocorr~ longe dos países industrializados 
do norte, os virtuai~ d<:;tonadores do problema. 

Nos meses de inverno antártico, o ar virldo das 
regiões equatoriais_e _tropicais para o sul fi_ça_preso 
numa corrente circular, provocando o chamado 
efeito _vortex. O dorofluorcarbono aí contido co
meça a subir. Em setembro, na primavera, com 
a chegada do sol, o CFC acumulado sOfre violenta 
e rápida reação química e reinicia, ano após ano, 
o ritual da destruição do ozônio. 
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Na úJtima 'primavera, cientis~s norte-america
nos. mediram, na Antártic.;1, radiação ultravioleta 
até 400% maior do que seus níVeis normais. 

A Universidade_ de Oregon, por sua vez, fez estu
dos que mostram, nos últimos dez anos, a dupli
cação da concentração de dorofluorados na at
mosfera. O mesmo estudo mOstra, também, qu-e 
medidas simples podem ajudar, no mínimo, a 
não agravar a situação. Assim, a concentração 
pesquisada cresceu menos na segunda metade 
da última década, o que, provavelmente, está rela
cionado à proibição de aerossóis não essenciais 
nos· Estados Unidos. --

No Brasil, os aerosóis consomem 8% do CFC 
produzido; os sistemas de refrigeração ·cons-o
mem 70%; a falsificação de espuma, 17%; e a 
fabricação de solvente, 5%. · 

Não há, ainda, na refrigeraÇão, gás para sul:is~ 
tituiro CFC;nias;-na fabricação de aerosóis, pode
se empregar em larga escala o butano ou o propa
no._ Além disso, o uso do aerosol é supérfluo, 
enquanto os sistemas de refrigeração são impres
cindíveis e, por serem sfstemas fechados, propa
gam _gá~ na_ a1:rylosfe~a e~ ~sc~la muito inferior. 

Em 1987 os países industrializados assinaram 
um acordo, o "Protocolo de Montreal'', cuja meta 
é reduzir a produção de CF_C, nos países grandes 
consumidores, de forma a atini;Jir, em 1988, a 
metade da produção de 1986. 

Mesmo esse intervalo de tempo é considerado 
excessivo, no entender de Cientistas e defensores 
do meio ambiente, pela rapidez com que diminui 
o ozõnio e aumenta a radiação; 

Pelo protocolo, os países consumidores são di
vididos em dois grupos, segundo diferentes objeti
vos:- no primeiro grupo eStão oS países de alto 
consumo (mais de 300g por habitante). No se
gundo grupo, onde se incluiria o Brasil, estão os 
países de baixo consumo (abaixo de 300g por 
habitante). · 

Para o segundo caso, as metas prevêem liber
dade de produção até o máXkn_o de 300g por 

habitante, até 1997. A paitir de 1988, a piodução 
seria congelada ao riível total de 1997. · · 
. Na América Latina, o acordo foi assihado por 

MéXIco, Peru, thile e ArQentilia. 
' Ora, a seguir OS ciitéiiàs ·do Pi'OtOéolo de Mon

treal, a produção brasileira teri_a- riluito a Crescer, 
dos atuais 80g Por habitante, até chegar ao-s '3'00 
previstos. A lógica leva-nos a supor, portanto, que 
empresas multinacionais produtoras de CFC esta
rão fortemente propensas a transferir para países 
de baixo consumo seu potencial desativado ou 
limitado_ nos países de alto consumo. 

-nil efeito_ deVe' sei- evitado pelo Brasil a Qualquer 
custo. Se outros motivos não existiss_e, só á pie:. 
VénÇão quanto à'trahsferêõcia perversa desse por
te justificaria qUé o país inlplantasse, de imediato, 
in"edidas cerceadoras -da produção, comerciali
ZaÇão e uso dos produtos c:ontendo CFC nas· Suas 
formas mais danosas de propagação. 

Essa preoc:upação é, contudo, marginal, o que 
itáo lhe tira a importância. O motivo central é 
cjue leva o presente projeto de _lei a determinar 
a proibição dos aerosóis com CFC em todo o 
território nadonal é a própria falta de sentido _em 
mantermos em Uso uma tecnologia disj>ensável 
e de tamanho potencial destruidor' conforme 
atestam os dados aqui arrOlados. 

O peso de uma proibição dessa natureza no 
Brasil é relativamente pequeno, tendo em vista 
a pequena monta de sua produção, o ·que não 
justificaria que não tomássemos _a decisão. Tra
ta-se de matéria que envolve princípio de vida 
no planeta e supõe de todas as nações um esforço 
de superação, não importa em que escala. 

Acresce o fato de que vários Estados tomaram 
iniciativas isoladas Louváveis para coibir o uso de 
aerosóis com CFC,-c-omo é o caso de Rio_ Grande 
do Sul e Rio de_Janeiro; em outros há projetas 
de lei em andamento nas respectivas Assem
bléias. Configura-se uma situação, na qual deslo
ca-se o problema para onde as comunidades 

-científicas e ambientalistas não tenham suficiente 
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força de conscientização e -pressão. Si.Jpôii~se 
uma decisão, através de lei federal, que estabeleça 
procêdimentOs homogêneos em todo o território 
nacional, marcando a posição brasileira em maté
ria de tainanha iinportância. 

Não é demais lembrar que o professor Volker 
Kirchhoff, diretor do Programa de Ozônio do Insti
tuto de Pesquisas Espaciais de São José dos 
Cãmpos, tlesenvolvido em-C"Onjunto com a NASA, 
considera a situação alarmante e grave. Grave, 
princ:::ipalmente, para um país como o Brasil, onde 
a maior insolação devida ao clima tropical leva, 
naturalmente, a maior intensidade de ralos ultra-
violetas. --

-Estamos cêitó"~fde_que o Senado Federal e 
o Cori§tesso Nacional, acima de quaisquer inte
resses_ setoriais e imediatos, darão _seu apoio à 
aprovação deste projeto de lei, firmando compro
misso claro com o futuro de nossos filhos e da 
própria vida na terra. 

Sala das Sessões, 14 de junho d.e 1988. -
Fi"anclsco RoUember-g. 

iEGI$LAÇÁO CITADA 

DECRETO-LEI N• 2.848, 
D_E 7 DE b~EZEMBRO DE 1940 

Que Institui o Código Penal. 

TfrGLOf 
-DOS Crimes Contra a Pessoa 

-··········-·····"···· <:APfi-üt:õiii······-·-···········-··· 
Da Periclltação da VIda e da Saúde 

Perlgo para a vida ou saúde de outrem 

Art. 132, _Expor a vida ou a saúde _de ·outrem 
a perigo direto e iminente: 

Pena- detenção, de 3 (tr~s) meses a 1 (um) 
ano, se o fato não constit'-:Ji áime !l'!a~ _g_~~-

Ata da 28" Sessão, em 14 de junho de 1988 
2~ Sessão Legislativa Ordinária, da 48~ Legislatura 

-EXTRAORDINÁRIA-
Presidência dos Srs_ Humberto Lucena e Francisco RoUemberg 

ÀS 1 I HORAS, ACHAM-SE PRESEfiTES OS 
SR$ SE!YADORES: 

Mário Maia - AlWzio Bezerra - Nabor Júnior 
-Leopoldo Perez- Carlos De'Carli -Aureo 
Mello - Odacir Soares ~ Ronaldo Aragãõ -
João Menezes --Jarbas Passarinho -Alexandre 
Costa - Edi~n Lobao -João Lobo - Chagas 
Rodrigues -Alvaro Pacheco :....__.Afonso Sancho 
- Cid Sabóia de Carvalho - Mauro --Benevfdes 
- Carlos Alberto - José Agripino - Lavoisier 
J\1aia- Marcondes Gadelha- Humberto Lucena 
- Raimundo Ura - Marco MacieJ - Ney Mara~ 
nhão - Mansueto de lavor - Guilherme Pai· 
meira- Divaldo Suruagy-leotç>rifó Vilela Filho 
-Albano FrancO - Francisco Rollemberg -
Lourival Baptista - Luiz Viaha ~ JUtahy Maga. 

lhães -.. Ruy Bacelar - José lgnácio Ferreira 
-Gerson Camata -João CalmOn -Jamil Had
dad- Nelson Carneiro-Itamar Franco- Alfre
do Campos - Ronan Tito - Severo Gomes -
Fema!ldo. Henrique CardOso - Máriq Covas_:
Mauro Borges - lram Saraiva - lrapuan- Costa 
Júrilor -Pompeu de Sousa - Mauricio_ Corrêa 
- Meira Filho - Roberto Campos - Márcio La
cerda-Mendes Canale-Rachid Saldanha Derzi 
- Wilson Martins - Affonso Camargo - José 
Richa _- Jorge Bomhausen - Dirceu Carneiro 
- Nelson Wedekin - Carlos Chiarelli - José 
Paulo Biso! -José Fogaça. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Luçena) -
A lista de presença acusa o comparecimento de 

66 Srs. Senad.ores. Havendo número regimental, 
declaro aberta a _ses.s_ão. . ... 

Sob a proteção de Deus iniciamO_s nossos tra
balhos. 

Sóbre a meSa, requerimentos qUe vão ser lidos 
pélõ Sr. 1~'-:Secretáiio. 

São lidos os seguintes 

REQUERIMENTO 
N• 97, de 1988 

Brasília, 8 de junhO de 1988 
Of. n• 201/88-CP1 

Senhor Presidente, 
-- Na qualid8de de Presidente dã Comissão Parla
mentar de Inquérito, instituída pela Resolução n~> 
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22188, do Senado Federa1, em cumprimento à 
deliberação desta Comissão, r~queiro, na forma 
regimental e nos termos do art. _38, Caput, da 
Constituição da Repúblíca FederatiVa do Brasil, 
a convocação do Dr. José Rein?Jid.o. Carneiro Ta
vares, Ministro de Estado dos Transportes, para 
prestar esclarecimentos a respeito da situação da 
Marinha Mercante brasileira e de outros assuntos 
pertinentes à sua Pasta. 

Aproveito a oportunidade para reiterar a Vossa 
Excelência os protestos de elevada estima e consi
deração. --Senador José Ignádo Ferreira, 
Presidente da CPI. 

REQ(JERJMENTO 
N• 98, de 1988 

Brãsília, 8 dejunho de 1988 
01. n• 202188-CPI 

Senhor PreSid~nte, 
Na qualidade de Presidente da Comj~o Parla

mentar de Inquérito, instituíd~_ pela Resolução n9 
22/88, do Senado Federal, em cumprimento à 
deliberação desta Comissão, requeiro, na forma 
regimental e nos termos do_ fllt.. ~.a .!Cilput, da 
ConstituiçãO da República Federativa do Brasil, 
a convocação do Dr .. Ma.Rso_n Eerr_ei.r.:t.da Nóbrega, 
Ministro de Estado da Fazenda, para prestar esda
recimentos sobre matériaS concernentes à sua 
Pasta e especialmente sobre reajustamento de 
preços de contratos administrativos .e Adicional 
ao Frete Para Renovação da Marinha Mercante 
(AFRMM). 

Apro'leito a oportunidade para reiterar a Vossa 
Excelência·os proteStOS de elev<:ada estirna e consi
deração. ~ Senador Jos~ lgnádo Fen-eira, 
Presidente da CPI. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -
Os requerimentos lidos serão publicados e incluí
dos oportunamente em Ordem dQ_Oif'l. 

Sobre a mesa, comunicação· que vai ser lida 
pelo Sr. 19-Secretário. 

É lida a seguinte 

COMUNICAÇÃO 
Brasília, 2 de junho de 1988 

Senhor .Presidente, 
Comunico a V. Ex", paiã. oS:devidOS~fiils e efeitos, 

que me ffiiei ao Partido Jrab~hista E)rasJieiro
PTB, cuja Bancada passo a integrar. 

Atenciosamente. ----:- S.ena.d.o.r .Okl.:vo Pires. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lu<:<na) ~ 
A comunicação lida vai à publicação. . 

A presidência recebeu do G:overtiador do Esta
do·do Pará, o Ofído no 422/88-GG, enCc!friiiilhando 
documento necessário à tràffiitação do Projeto 
de-Resolução n"' 79/Sa;·que rerrã:tificei: a ResOlução 
no:> 160, de 1986, de interesse daquele Estado. 

O referido documento será anexado ao pro
cesso. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -

A presidência recebeu a Mensagem n"' 126, 
de 1988 1N(> 222188, na ordem), de 13 do 
corrente, pela qual o Senhor Presidente da 
República, nos termos do art. 42, item VI, 
da Constituição, e de acordo com o art. 2~ 
da Resolução n~ 93176,".do Senado Federal, 
solicita autorização para que a Prefeitura Mu-
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nldpal do Rio d~ Janeko (R.}) possa contra4"1r 
operação de crédito, para o fim que espe-
cifica. . -, . 

Nos termos da .Re.soluç~o n9 1, de H~-~71 
·---a presidência designará, oportunamente, o 

relator.®.maté.ri~. · 
.O Sr.Itamar Franco- Sr. Preslderite, peço 

a palavra para uma questão de ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -
Tem a palavra V. EX' 

. . 
O SR. ITAMAR FRANCO (MÇi. Para questão 

de.o.rdern. Sem revisão.do.Qra4o.r.)- Sr. Presi~ 
dente: · 

Estive aqui às 1 O horas da manhã, numa sesSãO 
extraordinária conVocada por V. EX- Foi esperadO 
o período regimental; às 10 horas e 15 minutos 
ãcampainh<ÍfoitOcadãê às 10hofase 30minutO_s 
não havia número suficiente. 

Quero, respeitosamente: lemb~ai- a V. ~ uffia 
vez que, no meu entendimento, inopinadamente 
foi convocada outra ses.são extraordinária - o 
Vice-Presidente da C~sa, sen"adÕr Dirceu CanJ.éi~ 
ro, no exerdcio da. Presidência, já havia marcado. 
para amanhã out;J:a sessão extraordinária, no fNU 
entendimento, correto - rn~ vejo que V. ~ 
não poderia, salvo melhor interpretação- base.a
do no art. 2·12 -~ fàú~r e-sta sé~o extraordinária 
agora e por que, Sr. Presidente? Porque diz .o 
seguinte: 

"O Presidente prefiXará dia, hora e Ordem_ 
dó ora para a seSsão extraordinária" - o 
que -rorfeitei hoje- "dando-os a conhecer, 
preViamente ao Senado, em sessão", --e 
foi o caso de hoje - "ou pelo Diário do 
Congresso Nacional", - e aí vem o que 
ê- importante, Sr. Presidente - "sendo, no 

··último caso", - neste cas.o .do Diário d.Q 
Congresso Nacional "os Senadores avi:s&
dos, também, por comunicação telegráfica 

·ou por telefone". 

Portanto, creRf que V. Ex" terá que susPender 
esta sessão e manter a convocação extraordinária 
feita pelo Senador Dirceu Carneiro para â:til.ailha _ 
às 1 O horas e 30 miriutos. 
_ ~ o -~p~lQ. que dirijo !'1 Y Ex~ n~.sta qUtistâO~ 
d~ ordem. . 

O Sr. Marcondes Gadelha- Sr. Presidente, 
peço a palavra para contraditar. 

. O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -
Tem a·pàlélvr8 V. Ex" 
-~0 sR. MARCONDES GADELHA (PFL -
PB. Para Coôtraditar. Sem revisão dq orador.)_
Sr. Presidente: . . . . . 

Estamos viVendo, ~orno sabe o Congresso, um 
p.firfodo excepcional no funclonamento àas Casas 
Legislativas Ordinárias, em função da c:;qnçom.i· 
tânda de fUncionamento da Assembl~a Nacional 
ConstlttJinte. Regr"as .extraordinárias (oram criadas 
no sentido de conter ou diminuir o número de 
sessões desta Casa. . .. _ . . .. 

Acontece,.Sr .. Pre:siden.te, que aquela parte da 
'{ida nacional regida por leis ordin_árias não pára. 
E o País não parou, as suas neGessidades são 
c:ada vez mais prementes, cada vez m~~ urgentes, 
Em função deste fato, com ã. anuênciadas Ude
ranças, com a participação do Presidente da As_
sembléia Nacional Constituinte, V. Br houve por 
bem dar uma interpretação elástica ao Regimen-
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to, parª ~t~J"!der às ne:cessidades supervenientes 
no curso do andamento d()s trabalhos da Assem
bléia Nacional Constituinte, e este é o caso espe
cífico de que estamos tratando, e para o qual, 
Sr .. Presidente·, dirijo-me não apenas a V. E:xf, co
mo ao patriotismo do Senador Itamar Franco e 
dós nObres ·Senadores de Oposição. Estamos 
diante de uma situação. rigorosamente excepcio
!lal, ou seja com 17 Embaixadores para terem 
seus nomes homologados aqui, nesta Casa. Esta 
é a situação.· · · · 

- A VIda diplomática do Brasil está muito acima 
dos nossos conflitos partidários, está muito acima 
dos problemas .que dividem as Bancadas ·nesta 
Casa, está muito -acima das questões comezinhas, 
corriqueiras, do dia-a-dia. A nossa diplomacia é 
um dos pontos altos da vida administrativa deste 
País, não apenas neste momento histórico, como 
tradicionalr:n.er:tte. Temos por esta diplomacia um 
respeito enorme pelo que fez no passado e pelo 
que está fazendo neste momento. Avançamos 
a..9_ora, cor:t~istando novos parceiros, conquistan~ 
do novas le~ld~de~ no cenário intemacion~. gra._ 
ças à_ agilidade, g~aças ao profissionalis:no, graças 
a· neutralidade. graças à competêncía da nOssa 
diplomacia. 

Não há de ser._o Seitãdo da República, Sr. Presi
dente, que irá colaborar para embarg~_ o~ passos 
deste segmento fundamental da nossa vida insti
tudonal, não há de ser o Senado Federal que 
irá contrair esta responsabilidade perante a Nação 
irlteJra, de s.eMr. d.e _e~tÓrvQ. ele .atrapalhar o anda
mento· nobré que ·vem sendo- dãdo pela nossa 
CofpOi"aÇão Diplomática, que representa os mais 
lídimos, os m"'i~ legítimOs interesSes. deste .l~~ís. 
Há muito tempo a diplomacia brasileira, ó ltama
rati, espera por uma solução deste. problema. Va
mos nos cingir, então, a pequenas, a diminutas 
questões para, sob pretextos, às vezes fúteis, às 
vezes pequenos, prejUdicar, de alguma forma, não 
o Governo, mas o Pafs. 
· Acredito que se possa fazer Oposição ao Gover~ 

no, mas não se pode fazer Oposição ao País, 
não se pode fazer Oposição ao ltamarati, ·não se 
pode fazer Oposição à Diplomacia brasileira. 

Este é .. o apelo que faço, Sr. Presidente, para 
que ensarilhemos as armas neste momeDto, para 
que haja uma descontração, para que haja um 
relaxamento nesta sofre"guidão de fazer Oposição 
em qualquer circunstânCia e sob quaisquer pre· 
textos . 

Tenho absoluta certeza de que V. Ex!' interpre
tará .com correção como sempre o faz -o Regi
mento, como no caso da convocação .. extraor
dinária feita para votação do Projeto da URP, quan
do Y. Ex.' atendeu à -?Qlici~ção da Oposição neste 
sentido. E quero crer que V. Ex? agiu com a m~i_:S 
absoluta li.sura e c;orreção quando c.onvocou esta 
sessão. 

O Sr. Itamar Franco- Sr. Presidente, peço 
a palavra, porque foi feita referência à minha pes· 
soa. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -
V. EX'. há de permitir que a Presidência decida 
a questão de ordem, que já foi contraditada. 

Nobre Senador Itamar Franco, a Presidência, 
convócou- esta sessão extraordinária de acordo 
com o art. 212 do Regimento Interno, que reza: 

"O Presidente preftxará dia, hora e Ordem 
do Dia para a sessão extraordinária, dando-os 
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a conhecer, previamente, ao Senado, em ses
são, ou pelo Diário do Congresso Nacio
nal, sendo, em último caso, os Senadores 
avisados, também, por comunicação telegrá
fica ou por telefone."_ 

O entendimento da Presidência é diferente do 
de V. Ex" 

Quando o Regimento fala em último caso, é 
em última Instância, O que qüer aizer:- em última 
instância, se não houver outro meio de comuni-_ 
~ação, a comunicação será feita por telegrama 
ou por telefone. 

A Presidência autodz.ou à S~retaria Ge;ral da 
Mesa se dirigir a todos os Gabinetes doS Srs. Sena
dores por tel~fone, além de comunicar a realiza
ção desta sessão também através d.o serviço de 
alto-falantes do Senado federal. _ __ _ _ _ 

A Mesa decide a que_stão de_ ordem, mantendo 
a sessão extraordinária ora em curso, dizendo, 
inclusive, tomando em conta as palavras do Sena
dor Marcondes Gadelha, que há poucos dias agiu 
da mesma maneira ao convocar uma sessão_ em 
seguida a outra do CongresSd _Nacional, para 
apreciaç_ã_o de diversos decretos-leisJnclusive da
quele velho decreto-lei que congelou por dois me
ses-- abril e maio -a URP dos Servidores Civis 
da União, na sua Administração Oireta e lndlreta. 

Creio até que V. Ex" estava presente àquela se
gwtda sessão e?ttraordinári_a__dQ Congresso Nac;:io
nal, porque quase todos os Congresslstas a1i se 
encontravam e ninguém, em nenhum momento, 
levantou_ questão de ordem semelhante à de V. 
Ex" 

Por conseguinte, está decidida__ a questão de 
ordem e prossegue a sessllo no seu ritmo normal 

O Sr. Jamil Haddad -Sr. Presidente, peço 
a palavra pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -
Pois não. V Ex" tem a palavra. É para uma questão 
de ordem, nobre Senador? 

O Sr. JamD Haddad- É para rápida comuni
cação, Sr. Presidente, 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -
V. Ext tem que falar com a licença do orador, 
que ora ocupa a tribuna. 

O SR. NEY MARANHÃO - Tem o nobre 
Senador_Jamil Haddad meu assentimento. 

O Sr. JamD Haddad (PSB - RJ. Para breve 
comunlcação~ Sem reVisão do or_adOr.J- Sr. Pre
sidente, Srs. Senadores: ---

Fui informado de que todos os Uderes, com 
assento no Senado e na amara dos Deputados 
que votaram a favor dos quatro anos do mandato 
do Senhor Presidente José Samey foram excfuí
dos da recepção oficial ao Premiê CaVaco Silva, 
patrocinada pelo Governo brasileiro. 

Sr. Presidente, deixo bem claro que a mim não 
me atinge, porque não sou homem- de recepções 
fáceis nem de aceitar convites oficiais pois, na 
realidade, não procede minha presença naquele 
local. Entretanto, parece~me uma discriminação 
odiosa. 

Deixo bem claro que em nenhum momento 
deixei, neste plenário, de_votar a favor da aprovaR 
ção de nome de embaixador. Mas a atitude _qu_e 
o Itamarati teve para com o Senado e com as 
Uderanças da Câfnara -dos Deputados não é_di
plomática. 
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_Qit_a_od_o se diz que hã uma_dicriminação odiosa 
- como faJou o nobre Uder Marcondes Gadelha 
---:::: ~_que pode prêjudicar nossa imagem nO eXte-
rià{ a não assunção dos embaixadores pela não 
ãPrõvaÇão, deixo bem -claro, Sr. Presidente, que 
a reciproca para nós não é verdadeira. Temos 
SiStematicamente aprovado o nome de embaixa
dores nesta casa, e a c:onduta do ltamaraty para 
com as l-ideranças de Oposição desta Casa não 
tem sido a mesma. 

Gostaria ficasse consignada nos Anais desta 
C.:tsã-essa discriminação por parte do ltamarati, 
que~ como já disse, nãó é nada diplomática. (Muito 
bem!) 

: O SR. PRESIDÉNFE úiumbertO Lucena) .:.. 
tlão houve questão de ordem_ a ser decidida p_e!a 
Mesa. A PreSidência reçebe as palavras do noPre 
Uàer Jamil Haddad CQIJlO _uma comunicação _ur
gente, 

O SR. PRESIDENTE(Humberto Lucena) -
Concedo a palavra ao nobre Senador Ney Mara
nhão, que falará pela Liderança do PMB. 

O SR.l'IEY MARANHÃ.O (PMB - PE. Como 
Uder, pronuncia o seguinte discurso.)- Sr. Presi
dente, Srs. Serüidores: 
-·Nossas vistas estão voltadas para o Nordeste 
e ·-seu desenvolvimento. Um NOrdeste entrosad,o 
e lns"eridO "no Brasil todo, acabando, de uma vez, 
com as petulâncias frustrantes de uma sucessão 
póSSíVel. 

O Nordeste é rico e superavitário. Isso todo 
mundo sabe, maS, no entanto, é tratado como 
filho enje[tado. Volta-se para o Nordeste, quando 
oCasíonalmente a seca o dizima. É quando.sur
gem 'os programas de emergências; acabadas es
taS, engaVetam-se os planos. Planos é o que não 
faJta paia~O Nordeste:Ptarios os há demais. Planos 
que se fossem cumpridos, o Nordeste já seria 
uma região redimida. O que se precisa é de wn 
plano orgânico, global, definitivo e continuado. 
E o Nordeste, quaJ outra CaJifómia, tem tudo para sº'_ o celeiro do Brasil e _ym dos abastecedores 
do mundo. 

Parece-nos que o problema do Nordeste não 
é a seca. O que Martiriza o Nordeste ê a falta 
de água. Com sua falta, surgem os pf9blemas 
da fome, da doença, do comprometimento gené
tico da rª-ça. O Nordestino está convidado a con
viver com a seca que não é uma constante. Seca 
de mais de _dois anos só houve as de 1723-1727; 
1744-1746; 1790-1793; 1844-1846; 1877-1879 
(Apud José AméricO, Secas do Nordeste, Pag. 
17}. "O que há, comumente, é uma pluviosidade 
insuficente ou uma irregular distribuição de chu
vas" (idem, Pag. 17). O nordestino, pois, tem que 
s-e prepãrarparã essas crises periódiC:as. O proble
ma do Nordeste, pois, não é a seca, mas a fa1ta 
de água e sua distribuição. _ 

A nossa luta, agora, é consdentizar o Govemo 
para buscar água e perenizá-la no Nordeste. Esta 
a luta, este _o plano orgânico, global, definitivo 
e continuado para o Nordeste. 

Errf 1953, expondo na Câmara dos Deputados, 
sobre a seca e _o que o Governo tinha feito em 
favor do Nordeste até então, através do antigo 
MinistériO -de Viação e Obras Públicas, o então 
Ministro José Américo de Almeida falou do pro
grama do Governo para o Nordeste como meio 
não de debelar a seca, mas para levar água para 
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O plano de irrigação do Nordeste já era: sonho 
do Presidente Epitácio Pessoa, segundo José 
Américo. O próprio José Américo, quando gover· 
nador da Paraíba, programara para seu_ Estado 
30 grarides aÇudes, concluindo 16; projetOU 6.163 
quilômetros de estradas, concluindo 2.462 quiló
metros. 

Em 1953, JOsé Ainédco foi convidado ao Minis
tério de Viação e Obras Públicas pelo Presidente 
Getúlio Vargas para enfrentar a seca. Teve de frenR 
te os problemas humanos que a seca engendra 
e logo conseguiu um adiantamento _de_ Cr"$ 
394.763.232,50 para erifrentá~los com coragem. 
Esse dinheiro foi distribui do para o Departamento 
Nacional de o&Tas tóritfa- a Sêca para· a estrada 
de rodagem e eStiada de ferrO. Foram distribWdos 
nesse ano para o Nordeste Cr$ 808.607.519;20 
confiados ao DNOCS. ·- -

A luta de José Américo foi contra a falta de 
água, enfrentando-a: _ 

1. Aumentou as bariagens que tinham áreas 
irrigadas superiores à sua capacidade. _ 

2. Desenvolveu redes de canais para reabilitar 
a açudagem,_ ub1izan_do a água_ acumulada. 

3. Como ffieio ~~- s~~l!~ãO _ irn~iata, _ Muitipli-
couo o número de açudes paritculares. -

. 4 .. ~orçou-se ern piopagar a àçudagem "em 
regime de cooperaç~o. 

5. Providenciou conStrução de aterros para 
captação de água nos leitos das estradas de ferro 
e de rodagem. 

-6. Adquiriu perfuratrizes par.i ã diSsemínação 
de~ poços. . ~ . 

?_._DesapropriOU as bãdiis ae-ifiigação:-
8. Considerou o plano Sobradinho-Moxotó co

mo a- primeira das PriOiii:fãdes -dO --Ministê"iiO- Clã 
Viação e Obras Púbicas. Este plano foi apresen
tado pelo Governador Etelvina I..ins ao Governo 
Federal para a solução definitiva dos problemas 
das secas na área do rio São FranciSco (todos 
os 4QO quilómetros do lado de Pernambuco). Dr. 
Luiz Vieira, malar autoridade em secas do Nor
deste, Assessor no Ministério de Viação e Obras 
Públicas, deSãbafou: com este plano, fOi sempre 
meu sonho transformar o rio São Fr_ancisço numa 
sucessão de açudes. 

Segundo José- Américo rião tici.Verâ- salvação 
para o Nordeste se para lá não chover dinheiro. 
antes das chuvas choverem. Pois o problema do 
Nordeste é o da água. Havendo água, estará salvo 
o Nordeste. O melhor açude é o qUe peiei1iia 
o rio, quando se faz o aproveitamento das terras 
marginais em todo seu curso, em vez__dos ónus 
dos canais. 

A experiênda tem prOVado qUe -nãO são os pla
nos que faltam. Para o Nordeste há planos Iii-idos, 
perfeitos e abrangentes. O que falta é a execução_ 
dos planos. E quando os planos são executados 
por um Governo, não têm continuação no outro. 
O que urtf com~a- o outro não lhe dá continui
dade. Somos um País de belos planos inacaba
dos. 

FeitOs os aÇUdeS, arffiaiefiam--s-=e as águas. Elas 
não são para serem guardadas, mas para irrigar. 
Irrigação me parece a solução para o Nordeste, 
cujo problema - repito - não é de sec:a; mas 
de água. 

O médio e pequeno açudes ocmpletarn o traba
lho da grande açudagem, só que o açude médio 
é antieconómico e deflç_i_ente, e &6 deverá ser 
construído se for viável a cultura. de vazante ou 
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se houver possibilidade de pequena irrigação. É 
o açude próprio para o regime .de .cooperação 
entre Estados .e_Munidplos. _ 

O pequeno .açude é. o providencial, construído 
quase de graça, não existindo despesa de.desa
propriação, nem custos de administração. O açu
de particular é _o que deve s_er _ _disseminado. _Sua 
multiplicação equivale a grandes barragens, com 
uma vantagem: ele pode estar em toda parte. 

O que resta ao norde_stino é- çonviver com a 
se_ca. A seca não existe, já dizia José Américo, 
mas o que existe é uma pluviosidade _insuficente 
ou urna distribuição irregu]ar de chuvas. 

Os efeitos da seca podem ser prevenidos com 
a conservação do solo, com a defesa da t~rra 
das perdas nocivas, com a adoção de métodos 
agrícolas racionais para uma superprodutividade. 

E- para que a fome não _impere com a falta 
de produtos, os que foram acumulados na co
lheita devem ser imunizados, urna rede de silos 
construída, os armazéns multiplicados e os preços 
mínimos providenciados. ___ _ 

Era assim que em 1953 Pensavá-e lutava José 
Américo contra a seca que se abateu, mais uma 
vez, sobre o Nordeste. 

Sr. Presidente e Srs. Seriadores, não é por falta 
de projetes, de bons projetas, que o Nordeste 
deixará de _existir. A seca não é- problema. O pro
blema é a falta de água. 

O Ministério do _Interior tem_mais _um_ projeto 
que dará água ao Nordeste. É o Projeto Padre 
Oi::ero, do dia 4~ 1 ~88, cUjO-óbjetivo é confortador: 
quer implantar urna infra"estrutura hídrica perma" 
nente, aumentando a oferta de água por técnica 
simples e de baixo custo. __ Es_te_ objetivo ata~ará 
o semi"árido, as pequenas propriedades e as co- -
munidades rurais. O projeto beneficiará dois mi
lhões de famílias do semi-árido. 

A primeira etapa do projeto já tem recursos 
assegurados pelo Banco Mundial em 70 milhões 
de dólares. Esta etapa está prevista para junho· 
deste ano de 1988, quando serão constru_ídos 
poços artesianos, cisternas individuais, pequenos 
açudes e casas de farinha, Na segunda etapa se
rão construídas adutoras e obras de maior porte. 

Falando do Nordeste, necessariamente ternos 
qu_e__fazer menção ao pequeno produtor rural. Há 
planos também para ele. E o programa São Vicen
te, projeto de 1985, que teve por objetivo estimular 
a produção agrícola de pequenas organizações 
rurais e de pequenos produtores, auxiliando-os 
na venda de produção artesanal e sua organização 
em cooperativa. 

Este progrãma dará seis milhões de empregos 
na região menos desenvolvida do País_. Serão apli
cados 80 milhões de cruzados nos próximos anos. 
Sua aplicação será no processo produtivo, em 
obra se infra~estrutura económica e sócia!, princi
palmente na área da educação, saúde, assenta
mento fundiário, créditos e atendlmentos priori" 
târios, 

Há também o programa de produção de ali
mentos para o Nordeste. Q_ Finor dará 13% de 
seu orçamento global, o que equivale a 10 bilhões 
de cruzados para a Agricultura irrigada.-A partici
pação do finar em cada empreendimento está 
limitada a 500.000 OTN. Nos investimentos proje
tados o _empresariado participa no mínimo com 
50%. 

O Sr. Chagas Rodrigues- V. EJr me permíte 
um aparte? 

OSR. NEY ~O -Com muito pra
zer, nobre_ Senador. 

O Sr. Chagas Rodrigues - Nobre Senaçlor 
Ney Maranhão, para nós é motivo de alegria vê-lo 
oCupando essa_ alta triburia, Posso veríficar __ que 
V. Ex' continua o mesmo Peputado Federal dos 
velhos tempos, quando também tive a honra de 
ser Colega de V. Ex" 

O SR. NEY_ ~~-___:_MUito obrigado. 

- O Si'. Chagas Rodrigues -E; aqui, V. Ex" 
vem defendendo as grandes causas do Pa)s e 
do Nordeste, porque o problema do Nordeste é, 
antes de tudo, um problema nacional. De mpdo 
que V. Ex"terri ãS nossas Cong'rãtulações e o nosso 
apoio nessa sua luta. E é -uma triSteza verificar 
que realmente oliordeste é a Região mais póbre 
do País e coittinua marginalizada _como um todo. 
E o mais triste é que, dentro do Nordeste, há 
Estados altamente privilegiados, enquanto outros 
- e cltarta o meu, o Piauí_- estão inteiramente 
marginalizados. O Porto de Luís Correia náo Se 
conclui; o rio Pamaiba, que serve ao leste doMara
nhão e a quase toda a região piauienses está 
inteiramente abandonado; a Estrada Litorânea, 
que liga Fortaleza a São Luí_s e, portanto, a Belém, 
está parada; a rodovia ligaÇão do _extremo-Sul, 
ligando o extremo-sul do Piauí a Barreiras,· na 
Bahia, por onde passa a BR-020, faz-se a càda 
ano um quilômetro; e, finalmente, a BR-020, a 
rodovia que liga a cfdade de_ Fortaleza a Brasília, 

-vale dizer, o Planalto Central ao Nordeste Seten
trional, ro_dovia que serviria não só aos nove Esta
dos do Nordeste como a Qo[ás e. ao Distrito Fede
ral, também não se conclui. Enquanto isso, o go
verno se preocupa em iniciar novas rodovias. De 
modo que V. Ex" tem todo o nosso apoio, Não 

_é _posSível que o País collfinue __ a apresentar aitos 
desníveis regionais e altos desníveis sociais. Va
mos lutar_ - v.· Ex' tem todo_ o nosso apoio -
em favor do Nordeste, em favor do Brasil e contra 
a discriminação entre Estados do Norde:ste, por
que não só o Piauí como a Bahia estão s_endo 
altamente prejudicados pela politicagem que cer
ca o Palácio do Planalto. Vamos lutar pelo Brasil 
patrioticamente-e vãffiOS defender õs interesses 
do Nordeste. V. Ex" teni 6 n-oSSo apoio. -

O SR. NEY ~O - Nobre Senador 
Chagas Rodrigues, agradeço a V. Ex" o_ aparte. 
Conheço muito o seu E&tado. O Piauí é o Estado 
âe -melhor clima do Mundo para a pecuária. 

Conheço toda a sua região de FlOrianO, Oeiras 
e Campo Maior: É-uma região riquíssima preCisa 
apenas dos incentivos, comO V. EX' acaba de_d~er 
em seu aparte,do Governo Federal. 

Governar ós Estados do Nordeste é um ato 
missionário, é lutar contra tudo e contra todos, 
Mas o nordestino é um forte e, se Deus quiser, 
todos nós, unidos, Iremos ver ainda esse Nordeste 
tomar-se Califóm_ia da América do Sul. 

O Sr~ -Pompeu de Sousa- Nobre Senador 
Ney Mar~nhão, V. EX me permite um aparte? 

OSR. NEY ~O -Com muito pra
zer, nobre Senador Pompeu de Sousa. 

O Sr. Pompeu de Sousa -Nobre Senador 
Ney Ma-ranhão, trago a V. ~ minha solidariedade 

~pessoal, porque sempre disse, e repito :na is uma 
v~_"'= V, ~ é recém-chegado _a esta Casa -
que, eleito pelo Distrito Federal, considero-me o 
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quarto Senador pelo Ceará. O discursO de V. Ex" 
faz jus a SlJã trâdição d_e luta pelo nosso Nordeste. 
Portanto, eu não poderia deixar de trazer a mi_nha 
mais calorosa solidariedade ao que V. EX' está 
dizendo da tribuna, acrescentando o que sempre 
repito:· o problema do Nordeste _é um_ problema 
de investimento e não de assistendaliSffiõ, porque 
esta região tem sido atendida einergencialme-rite 
com atitudes _abs_ob,rtamente insus~ntáveis que 
não representam investimentos.. que hão têm con
tinuidade e não trazem conseqüências. O Nor
deste_ é território riquíssimo não_apenas para a 
agricultura como para a pecuária; riquíssimo tam
bém é seu subsolo_ para a mineraç_ão._ Portanto 
o Nordeste precisa que o Governo Federal, que 
o Poder Central volte para aquela área a atenção 
que tem dado às áreas desenvolvidas. Na verdade, 
é precisá-acabar Com a injustiça regiona~ que 
neste Pa"ís ê iao Qrande quantO ã~ injustiçã: social. 
É necessário, portanto, que o Goveirio Federal 
volte sua atenção, para o Nordeste, no sentido 
de fazer do Nordeste não só uma Região autO-su
ficiente, como uma fOnte de riqueza para este 
País. 

O SR- NEY MARANHÃO - Agradeço ao 
nobre Senador Pompeu de Sousa o aparte, que 
muito enriqueceu este pronunciamento, princi
palmente porque, como V. Ex• bem diz, é um 
nordestino aqui, em Brasma, cidade criada por 
aquele grande_ brasileiro, um dos maiores esta
distas que passou por este País, Juscelino Kubits
chek, que teve essa visão, e onde v. Ex~ representa 
bem neste Senado Federal. Muito obrigado, nobre 
Senador. · 

Sr. Presidente, com a aplicação de 20 bilhões 
(10 do Finar e 10 do empresariado), através de 
projetes incentivados-, 25 mil hect_a.res_~rão irriga
dos por ano, gerando 75 mil_ empregos novos 
na região. 

Nós estamos voltados para o desenvolvimento 
do Nordeste. Mais que isso, estamos firmes no 
propósito de integrar o Nordeste ao Brasü _como 
um todo, pois o Nordeste é rico e, sendo rico, 
deve ter vez. E a Vez do nordestino virá, Creio 
eu, através da agricultura. 

O empealho da reforma agrária em nosso País 
é o latifúndio, Pois nos latifúndios há uma porção 
de terras ociosas. Essas terras ociosas são agricul
táveis, dando ótimos resultados. ?ara este_fato 
nós-voltamos, pois é grande o número de desem
pregados e subempregados no meio rural. __ 

Para ocupar os espaços racionalmente, a agri
cultura é o grande meio. Ela mantém o horoem 
em seu meio e este meio lhe dará dignas condi~ 
ções de vida, pois no meio rural ele vai prodUzir 
para si mesmo e para a comunidade. Assim aca
bar-se-á a tentação _de se voltar para as capitais, 
inchando-as e lhes criando imens9s problemas 
sociais. 

O homem do interior tem a solução de seus 
problemas na agricultura, de modo especial o 
homem do Nordeste, que é um agricultor por 
definição. E este homem agricultor tem que ser 
pensado, resolvendo~se todos os problemas que 
o afligem, modificando_-se suas condíções sociais. 

Daí surgiu o Programa de Irrigação do Nordeste 
(Proine). Este programa _é para transformar a agri
cultura, fazendo-a uma economia de mercados. 
Esse esforço de desenvolvimento será voltado, 
de_ modo especial, para o semi-árido. Com isto 
se quer aproveitar os re_cursos de água e de solos 
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irrigáveis. Assim serão implantados os programa_s 
de irrigação e de desenvolvimento da agroindós
tria. 

O Pro9rãirla de Iri"igáÇâO Cfo -NOrCteSte propõe
se atender às necessidades básicas da população 
na produção de alimeiltos, ampliar as oportuni
dades de emprego, melhorar as condições de 
trabalho-da população rural, produzir matéríãs
primas para a agrolndústria e a democratização 
do acesso_ à terra. 

O suprimento de água nas culturas iirigadas 
pode ser _controlado de modo _a alcançar níveis 
próximos do ideal. A irrigação garante a produção, 
afastando o risco que se corre com a possibilídade 
de estiagens prolongadas, ensejando, também, 
a obtenção de ;:,utros cultivos no inverno, quando 
não há precip'itáÇão no Nordeste. A água propor
clonada pela irrigação assegura o plantio e ga
rante a colheita. "Oútrã. VâiltaQem -da irrigação é 
que todo o· manejo pode ser previamente progra
mado: o agricultor pode definir o dia ideal do 
seu plantio, garantindo a data certa da colheita. 

O Proine tem como meta irrigéir _em CincO anos 
um milhão de hectares." Com isSo, O GoVé!Tio 
abre perspectiva ao desenvolvimento rural e à ge
ração de empregos e oportunidades à iniciativa 
privada, pois desses urfl" milhão de hectares a 
serem irrigcidos, 600 mil hectares caberão à iniCia
tiva privada. Desses 600 · inil heCtares, os grandes 
beneficiáriOS-Serão os pequenos produtores, além 
dos próprios empresád.os. Terão prioridade O Se
mi-árido e _as áreas com_ recursos bldricos já dis
poníveis para utilização imediata, situadas_ nos dez 
Estados do Nordeste. 

Portanto, Sr. Presidente, náo é por falta de pro
gramas que o Nordeste deixará de existir. Os Pro
gramas provam ad nauseam que o Nordeste 
pode ter vez, pode ser integrado ao· desenvol
vimento nacional, sendõ mesmo ó celeiro nãdo
nal da produção de alimentos. 

Mas nada disso será viáVel, Sr. Presidente, se 
o problema de _energia não for resolVido para que 
haja desenvolvimento do Nordeste, para que o 
Nordeste produza e fiXe o homem em-sua terra, 
o setor de energia tem que ter uma solução. Paulo 
Afonso, SOõiãâíiiho; ltaparica, Xingó são as-espe
ranças que não podem faltar ao problema do 
Nordeste. Hoje, mais que nunca, é Xingó que pre
cisa ter vez e não pode parar. 

Mas o problema da energia no Nordeste levan
ta-se como om problema muito sério, que requer 
atenção das autoridades da República, pois s_e 
esse problema não for resolvido, os outros exis
tentes o_u_em andamento irão parar, criando pro
blemas aínda maiores para a-QUela região que já 
sofreu demais. 

Os planos estão aí para o desenvolvimento do 
Nordeste. Só que estes mesmos planos estão 
ameaçados por um previsto racionamento de 
energia a partir de 1992 porque houve corte de 
investimento do Governo no setor de energia. 

As concessionárias do Nordes_te devem à Chesf 
e esta não tem condições de cobrar-lhes os 13 
bilhões de cruzados de dívida acumulada. Graças 
a isso, a·CheSf nãO tein--:cãlxaeestá-Sem condições 
de pagar 6 bilhõeS -ás-em-preiteiras de Xirigó. A 
crise financeira da Chesf é a riiai6r de sua história. 
Segundo seu Presidente José Céirlos AlelUia, o 
Nordeste tem energia assegurada até 1991, esgo
tando-se o potencial hidroelétrico devido ao cres
cimento natural da economia da região. A solução 

_par~ _Q:_~or~~~t~---~ :~gó,_ e por isso ~ngó não 
pode parar. 
~A energiã da Chest _é a rrlaiS barata do País. 

E não tem outra fonte de captação, já que a remu
neraçáo de investimentos é baixa. O Governo tem 
que sentir que a prioridade para a Chesf é uma 
necessidade gritante. Em 1992, Sobradinho e lta
parica não serão suficientes Para atender á de
IJl~da prevista. As empresas do Grupo Eletro
br~ principalmente-a·s- do Su1 e do Sudeste, são 
complementadas erh sua ação de gerir energia 
~létriÇ<J. pelas empresas estaduais. São Paulo, Mi
rias Gerais eParaná são grandes investidores. 

Çls problemãs fina~cei_ros da Chesf têm duas 
origens: uma de natureza política - os Estados 
dp,Su1 e Sudeste não recolhem a reserva global 
d.e garantia aos cofres da Eletrobrás; a outra, n.as 
difiCUldades por que passam ·as empresas con

- i~~Síõrláriãs do Nordeste que devem mais de 13, 
bilhões à hidroelétrlca. 

O SÍ'~ Nehion Camelio - V. ~ ffie permite 
um aparte? 

c"'" -O SR. NEY MARANHÃO- Com muito pra
zer, nobre Senador. 

_O Sr. Nelson Carneiro- Sempre folgo em 
ver .V. _Ex• nessa tribuna, porque o Senador é a 

___ continuação do Deputado sempre voltado para 
os interesses de Pernambuco, do Nordeste e do 
Srasil. Felicito, mais uma ~ez. V. EX, que,_chegan
do há pouco tempo a esta Casa, tem sucessjva
mente apelado para os poderes competentes para 
que voltem sua atenção para o Nordeste. O Nor
deste tem sido um apelo que atravessou o século 
X)} e. se não· tivermos para com ele as devidas 
atenções, será um problema no século XXI. De 
modo que _a presença de V. EX' nessa tribuna 
e_m defesa do Nordeste é o testemunho da sua 
fidelidade aos seus eleitores, àqueles que confia
ram em .Y._ EX'_ e àqueles que, como eu, viveram 

_o_ problema do Norte e do Nordeste, e aqui só 
podem aplaudir a atitude louvável que V. Ex" de
sempenha nessa tribuna. 

O SR. NEY MARANHÃO- Nobre Sena"dor 
Nelson Carneiro, primeiramente, agradeço a V. -
Ex" este testemunho, este_apreço. Fomos colegas 
mUitos anos e V. Ex", na Câmara dos Deputados, 
foi um dos meus professores, for um d6S que 
inuito me ensiriou a cOnviver e a trabalhar em 
defesa do povo pernambuCano, V. Ex", que sem
pre~ representou a _13ahia, e que hoje representa 
o Rio de Janeiro. Têm portanto, um peso muito 
grande as-palavJ:aS de V. Ex' no discurso que estou 
(rizell-dO -eiTI -defesa do Nordeste,-

O Sr. João Menezes - V. Ex• me permite 
um aparte? 

O SR. NEY MARANHÃO- Com muito pra
zef,-Seftador João Menezes. 

O Sr. JoãO Menezes - Einine-rite '-Senador 
Ney Maranhão, V. Ex~, com aquela bravura do 
nordestino, defende com unhas e dentes os inte
resses.de_s_ua região, e trata de um assunto muito 
knportante . .Realmente, para o Nordeste e para 
o Norte o fundamental é o problema da água. 
No Nordeste, V. ~ e todas as camadas sociais 
-sOfrem pela falta d'água, pela falta de poços, pela 
fãlta ae-açudes e pela falta de irrigaÇão, No Norte, 
sofremos com o excesso ·das águas provocas pe· 
las enchentes do Amazonas, mais precisamente, 
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na ilha de M_arajó, c<3._usando .enormes prejuízo_s 
à-=p-õpUfaÇclO. EntãO, esse problema é _Qràvfssiffio 
no País. Eóquanto o Governo Fed.êral; befn Como 
os políticos não entenderem que precisam forta

-lecer o Nordeste e o Norte como fontes principais 
do consuni.ism·o daquilo C:jue- prodü.ZiffióS, e-ste 
País estará sempre· em -dificuldades. Hoje somos 
ürl1a grãriâe pc:ipü.façaõ, temos ún1a grande Capa
cidade de produzir materiais--e bens_de __ consumo 
e estamos sempre em inferioridade no exame 
do contexto nadonal. Faz muito bem V. EX' em 
chamar a atenção para este assunto. COntinue 
pedindo água para o Nordeste, e continuarei pe
difido que se-irrigue o Norte. Parabéns a V. Ex" 

_ Q sR. N_EY MARAN~O- Muito obrigado, 
5_enador João Menezes. Esse aparte_ qoe V. & 
acaba de dar enriquece sobremaneira, o meu dis
curso e a_ nqssa amizilde. Eu e V. Ex" somos cole-
gas há muitos anos. _ 
- ·o Nordeste e o Norte, este représentac;lo_pelos 

Estados do Pará e do Amazonas, e Territórios, 
devem unir-se, porque têm probleinas sérios, e 
o Governo Federal tem que olhar com mais cari
nq_,o para es~ Reg!ões subdesenvolvidas. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena. Fa· 
zendo soara campainha.)- O tempo de V. Ex" 
já está esgotado. 

O SR. NEY MARANHÃO - Sr. Presidente, 
termm-ãreí o nieU-diSCUi-50:-- -- -- - - -

O setor elétrico tem seus recursos provenientes 
das tarifas. Os -recursos_das tarifas_ são distribuí dÓs 
para gerar recursos para a operação dos sistemas 
e para nOvOs iri.veStimentos da expansão. No Bra
sil a; -~ref8 .é.- U!'Jif!C:ã.da. As empr~sci.S dO_ NOrte 
e do Nordeste com mercado de potencial baixo 
arreca_dam menos. Os excedentes das empresas 

-rentãVe1s_eram reColhidos no-_fUndO institudonã.
lizãdo e _transferidos para as empresas carentes._ 
Até novembro de 1987 tudo ~orreu normalmente. 
Desde dezembro .de 1987, decisão de natureza 
política mudou a dinâmica; Rio Grãnde do_ Sul, 
Paraná, São Paulo e Minas Gerais d_eixaram de 
recolher a esse fundO, gerando ci deseqUil~rio 
no setor elétrico. -

São Paulo, deixou de recolher 40 bilhões de 
cruzados (isso até maio de 1988), volume seis 
vezes maior do que a dívida da Chesf às con-stru
toras de Xingó. 

Minas Gerais deixou de pagar 15 bilhões de 
·cruzados. 

A Chesf só tem re<:ursos para oPerar seu siste
ma e pagar a folha de seu pessoal. Investimentos 
p_ara expansão devem vir do :?ist~m~, a_tr;;~_vés da 
Eletrobrás. O endividamentO dá Chesfjuiltõ ãior· 
nec'eaore.S""e empreiteiras é de 100 -ffillhões de 
dólares: -

As empresas do Sul, do Sudeste e Nordeste 
apropriam:..se indevidamente do que não lhes é 
_devido. E existem eriipresas que apropriam-se, 
mês a mês, da energia gerada pela Chesf, sem 
lhe pagar um centavo. Só a Celpe é a única empre
sa do Nordeste que historicamente sempre pagou 
sUa conta em diã.. À theSf nâO tem cOnC:iíÇôes 
de cobrar a dívida de 13 bilhões das concessio
nárias. Cãi--IdiÇão teriã._à goVerno, afrãVés de inter
venção. IntervençãO a- essa altura de nOssa vida 
política, creío que_ não seria aconselhável. Mas 
que se deve buscar uma solução política para 
a divida, não há dúvida. 
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Se a Clesf reçebesse os 13 bühões das conces
sionárias do Nordeste, os 55 bilhões dé São Paulo 
e 18 bilhões das outras empresas, o set6r eléirico 
do Nordeste estaria tranqüilo. 

Sr. Presidente e Srs. Senadores, está ai mais 
uma problemática terrível do Nordeste para a qual 
se requer uma vontade polftica para resolvê~la. 

Pensar o Nordeste é patriotismo. Tentar resol~ 
ver Os problemas da fome e de miséria daquele 
povo é um dever moral dos governantes. 

Planos grandes e imensos para o Nordeste exis
tem e são muitos, s6 há um imperativo categórico: 
executá-IQS. E o Nordeste não terá solução se 
seu problema energético não for resolvido de uma 
vez_ por todas. É o nosso grito. É o grande grito 
do povo nordestino; que o Governo nos ouça, 
enquanto ainda é tempo. 

Terminando, Sr. Presidente, faço daqui um ar
dente apelo ao Presidente José Samey. Quis Deus 
bafejar o Nordeste com urna. sorte multo especial 
e tentadora. O Presidente José Samey é filho do 
Nordeste. Um nordestino comanda o destino de 
nosso País. Se o Presidente quiser, pode ser imor
talizado pela história, como já está pelas nossas 
letras. 

O Presidente Jose Samey, se quiser, pode inte
grar o Nordeste no Bras~ e providenciar seu de
senvolvimento total. Se assim fizer, ~ste é seu 
caminho da glória. E a chance disto está em suas 
mãos. É s6 parar a Ferrovia Norte - Sul, tão 
crltiCada por todos, e carrear para a irrigação do 
Nordeste a fortuna que nela iria se gastar ou já 
se está gastando. 

Os custos da Ferrovia Norte--Sul estão calcu
lados em dois bilhões e quarenta e quatro m~hões 
de dólares. Há no semi-árido do Nordeste a possi
bilidade de se inigar quatro milhões de hec4lres. 
Hoje !ID 500.000 hectares estão irrigados. Há dois 
preços de irrigação: o da iniciativa privada e O 
da iniciativa oficial. O preço da iniciativa oficial, 
como supõe construção de infra-estrutura, é um 
preço mais caro. O preço-·da iniciativa particular 
é de dois a quatro mil dólares por hectares, e 
o da iniciativa oficial é de seis a dez mil dólares. 

Esses dois bilhões e_ quarenta e quatro milhões 
de dólares da Ferrovia Norte-Sul carreados para 
o Nordeste inigariam, pela iniciativa particular, en
tre 511.000 e um milhão e vinte e dois mil hecta
res, e pela iniciativa do Governo, de 204.400 a 
340.666 hectares. 

E pensar que s6 para este ano foram dotados 
nove bilhões e oitocentos milhões de cruzados 
para a Norte-Sul. 

Presidente José Samey, nordestinos que Deus 
pôs à frente de nossos destinos, a região da ferro
via não tem estrutura nenhuma para receber_ o 
leito da estrada. Já o Nordeste tem toda a estrutura 
necessária para a impulsão de seu desenvolvi
mento. 

Assim fazendo, Vossa Excelência passará para 
a história como o libertador do Nordeste, o reden
tor de uma região se<:ulannente SOfrida. O Nor
deste, então, se transformará no celeiro nacional, 
exportando também para o mundo, sendo a_nova 
Califórnia dos trópicos. 

Assim, o Presidente José Samey não só terá 
a imortalidade da História, como será o novo Pa
dre Ocero não só do Ceará, mas de todo o Nor
deste. 

Era·o-qUe-tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito 
bem! Palmas.) 
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__ .Puran!e q _disc~rso, tjo S[. N,ey Maran~o 
o SI: HUmberto Lucena deixa a cadeira· da 

-Pr:eskjência que é ocupada pelo Sr. Franctsco 
RoUemberg. 

O SR. PRESIDEN1E (Francisco RoUemberg) 
- Concedo a palavra ao nobre Senador Mário 
Maia. 

OSR.MÁRJOMAJA(PDT -AC.Semrevlsão 
do orador.)- Sr. Presidente, Srs. SenadOres: 

o No último dia 1~ de jW1ho houve a solenidade 
comemorativa do 5 79 aniversário do Correio Aé
reo Náctonal, 'qUe te"m córilõ patronO o Tenente~ 
Brigadeiro-do-Ar Nelson Freire Lavanére
Wanderley. 

Em tempos pretéritos, lembro-me das difiCul
dades que tínhamos para nos transportar de um 
a outrQ vilar~jo do então_ Tç_nitório do Acre~ Orna 
viagem de Rio Branco a Sefla Madureira, por 
exemplo. separada, hoje, da Capital do meu Esta
.do por apenas 30 minutos de vôo, significava 
enormes esforços, sacrifícios e grandes perigos 
num percurso fluvial de 15 ou mais dias naquelas 
paragens amazônicas. O único meio de transporte 
e abastecimento existente, então, era a navegação 
pelos rios, improvisada e bastante precária. Muitas 
~rias, ainda hoje, dão conta dos naufrágios, 
_daS \!idaS __ perdi_das nos imensos rios e alagados 
amazôli1cos.--Uráa viagem do Rio de Janeiro a 
Rio Branco era feita, inicialmente, até Belém. De
pois; atrã.VéS dos rios Amazonas e Purus, chega
~-se à Boca -~f) -~re,_pe_g_":l_ena comunidade loca
lizada na foz do rio Acre, la entrava-Se pela foz 
dOiiO-e, subindo, sempre se-chegava à cidade 
de Rio Branco, Capital do então Território do Acre, 
quase dois meses depois de iniciada a viagem 
no Rio de Janeiro. Isto, se tudo corresse bem, 
porque, se choVesse demaiS, a ilavegilção ficava 
impedida, devido aos baJseiros, e se chovesse de 
menC>s, também impedia a navegação, ficando 
a embarcação encalhada:, à espera de um "repi~ 
quete", que é a enchente do rio causada pelas 
chuvas em suas cabeceiras. 

No inicie:) dâ décadã de 5Ô, re<:ém·fonnado pela 
Universidade Federal Auminense, um jovem mé
dico-exercia sUa medidna j!in~rante pelo interior 
do Território, porém, desta vez. indo à Sena Madu
reira,- Cruzeiro do Sul, Brasiléia, X8puri e outros 
Municípios, transportado pelas asas do Correio 
Aéreo Nacional, o CAN. 

No último domingo, dia 12, o Brasil comemo
rou a passagem do aniversário do CAN. Esse ser
viço foi criado devido às dificuldades de transporte 
existentes no início da década de 30, tendo em 
vista a dimensão continental e as áreas extrema
mente inóspitas. O transporte predominante 
àquela época era o trem e o navio, mas as estradas 
-de ferro eram poucas e não se interligavam, haja 
vista a solidão de uma estrada de ferro como 
a Madeira-Mamorê. Os navios eram morosos e 
insuficientes para as necessidades nacionais. As 
mercadcl_rias pereciam no _interior, ~ chegar ao 
destino. A comunicação era escassa e as popula
ções não recebiam as influências culturais e eco
nômicas- dos centros mais desenvoMdos. 

A criiição de um serviço eficiente e especia
Uzado como o CAN, naqueles heróicos tempos, 
era indispensável e urgente. Em maio de 1931, 
foi organizado o Grupo Misto de Aviação, sob 
·o comando do então ~or Eduardo Gomes. No 
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hist6rico dia 12 dejunho daquele ano, 1931, foi 
realizado o primeiro vôo do Correio Aéreo f'I,Ü~ 
.:..... CAM, do Campo dos Afonsos, no RiO de-Janei
ro, rumo a São Pau1o. Regressou no dia 15: ·o 
avião era um monotor curtiss "fledeling", pllotado 
pelos Tenentes, Cassemiro Montenegro e Nelson 
Freire Lavanere - Wanderley. A linha foi regula
rizada com a freqüência de três vezes por semana. 
Essa atividade nasceu com a_ denominação de 
ServiçO Postal Aéreo Militar, mudando logo a s.e
guir para Correio Aéreo Militar. Posterionn~nte, 
em 1934, foi criado o Correio Aéreo Naval. Em 
1941, as atividades do Correio Aé_reo Militar' e: do 
Naval passararll a ser efetuadas por Seu herdeiro 
legitimo, o recém-criado_ Correio Aéreo NadOrial 
- CAN, denominação que se ajustava mais à 
sua finalidade, pois servia igualmente a civis e 
militares. 

Ainda em 1931, teVe início a grande obra qUe 
-caracteriZou os principais marcos do CorreiO Aé
reo Militar: a rota Rio-Goiás. Em 1932, ·as rotas 
Rio-Mato Grosso, e Rio-Paraná. Em 1933 fOi e.Sta
belecida a rota do São FrancisCo, Saindo do Rio 
de Janeiro em 15 de fevereiro, pernoitando em 
Bom Jesus da Lapa, e aterrando nos campos 
intermediários de Belo Horizon~e. Pirapora, Januá
ria, Barra, Xique-Xique, Remanso, Juazeiro do 
Norte, lguatu e QWxadá, chegando em Fortaleza 
no dia 17. Em 1934,oCorreioAéreoMilitar, tendp 
recebido aparelhos mais modernos, reaJizou a 
proeza de um võo entre Fortaleza e Rio de Janeiro 
num único dia. Decolou às 3 horas e 30 iriinutos 
da madrugada e pousou no CampO dos Afonsos 
às 19 horas, depois de escalar em todos os cam
pos da rota do São Francisco. E ·o jiioneirOSmo 
continuou com a inauguração das linhaS F:orta
leza - Teresina, Uruguaiana -Porto Alegre, 
Campo Grande- fronteiras do Mato Grosso; Cu
ritiba- Foz do Iguaçu, a rota T oeantins, partindo 
de Goiás indo até Belém, Belém--- Oiaporque 
e, fmalmente, as rotas internacionais de integra· 
ção sul-americana. 

Ainda hoje o CAN presta numerosos serviços 
às populações desassistidas do interior :do- Pais. 
São numerosos ·os casos de socorros médicos, 
de tranporte de material e equipamentos vári9s 
necessários a essas populações, de atendimento 
de emergência em áreas de flagelo das secas 
ou das águas, como a transferência de tribos indí
genas inteiras, bem como de populações civis 
e tantos outros beneficias. 

Na qUinta-feira passada, dia 9, em prol1unda· 
menta-no Plenário da Assembléia Nacional ~ons
tituinte, enaheci o trabalho do CAN, para que na
queles Anais ficasse registrada a utilidade dessa 
atividade da Força Aérea Brasileira, porém sem 
um trabalho de pesquisa maior que nos demons
trasse a importância daqueles heróicos desbrava
dores, pioneiros aviadores e ajudante~. militares 
e civis que desbravaram aqueias rotas, levando 
o alento, a esperança, a paz, o auxílio àquelas 
populações órfãs de qualquer assistência, que ha
bitam os rios e barrancos da imensa Am~a 
sem fim. 

O Sr. Joio Menezes --Permite V. Exl' um 
aparte? 

O SR. MÁRIO MAIA - Concedo O aparte 
a V. EX', nobre Senador João Menezes_. 

O Sr. Joio Menezes- Nobre Senador, em 
nome da Maioria, receba a nossa solidari«!ade 
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pelo brilhante discurso que faz, referente a mais 
um aniversário do Correio Aéreo Nacional. Real~ 
mente, nós que Vivemos na Amazônia, podemos 
aquilatar o que esse serviço tem representado 
para o Brasil; eles foram os grandes desbrava
dores, foram os bandeirantes da nossa civilização. 
Portanto, V. ~ está de parabéns. Receba aqui 
a nossa solidariedade e o nosso apoio, sobretudo 
o que tem dito sobre o C:OITelo_ Aéreo Nacional. 
Eles merecem esta homenagem, pois que nós, 
da Amazônia, ramos beneficiados nas horas mais 
difíceis quando não tínhamos transporte, condu~ 
ção ou coisa alguma. Parabéns a V. Ex" e ao COr~ 
reio Aéreo Nacional. 

O SR. MÁRIO MAIA- Nobre Senador João 
Menezes, agradeço a V. EJr e, iilsiro rio meu dis .. 
arrso, com muita honra, as palavras de solidarie .. 
dade a esta efeméride da ForÇa Aérea Brasileira. 
V. Ex", coffio-eu, muitas Vezes, We_a Oportunidade 
de se transportar de uma cidade para outra nas 
asas dos ~<catalinas" e dos "C-47", de tã.o grande 
utilidade naquela nossa região tão vasta. 

O Sr. Dlvaldo Suruagy - Nobre Senador 
Mário Maia, V. Ex' me permite um aparte? 

O SR. MÁRIO MAIA - Concedo a palavra 
ao nobre Senador Divaldo Swuagy, com muita 
honra. 

O Sr; Dlvaldo Suruagy - Reconhecendo 
que a integração da Amazônia, o que _significa 
dizer a conquista do grande espaço territorial braR 
sileiro, deve-se, fundamentalmente, à presença do 
Correio Aéreo Nacional, eu ousaria ultrapassar 
os limites_da Amazônia, no reconhecimento a essa 
instituição, a quem nós, brasileiros, tanto deve~ 
mos. O Correio Aéreo Nacional, num pafs com 
uma extensão territorial como o nosso, nestas 
últimas décadas, teve um papel preponderante 
e fundamental na conceituação mais ampla de 
brasilidade. V. Ex" exalta, com muita propriedade 
e talento, que é a <:aracterfstica maior da sua atua~ 
ção parlamentar, os serviços prestados à Amazô~ 
nia, região que V. Ex' também dignifica nesta Ca
sa, como representante do povo da Amazônia. 

O SR. MÁRIO MAIA - Muito obrigado a 
Y.Ex" - . 

O Sr. Divaldo Suruagy - ConQratulo-me 
com V. Ex" pela oportunidade do seu discurso 
e pela homenagem que, através de V. EX', a Câma~ 
ra Alta do País presta ao Correio Aéreo Nacional, 
endossando todos os pontos de vista defendidos 
e apresentados por V. Ex' neste instante. Meus 
parabéns, Senador Mário Maia. V. Ex' está fazendo 
justiça, em nome do Senado, _o que significa diz_er 
em nome da sociedade brasileira, à Força Aérea 
do nosso País. 

O SR. MARIO MAIA -Agradeço igualmente 
a V. EX', nobre Senador Divaldo Suruagy, suas 
palavras justas e adequadas a esse grupo de patrí~ 
cios nossos, que, em épocas distantes, criaram 
essa entidade que tão belos serviços tem prestado 
à nossa Pátria, principalmente às populações mais 
longínguas, lembrando aqui o esforço que tiveram 
aqueles jovens militares da época, como Eduardo 
Gomes, Lemos Cunha, Casimiro Montenegro, 
Nelson Freire Lavanere~Wanderley, que é hoje o 
patrono do CAN, e tantos outros que criaram este 
serviço e o dilataram, e foram os pioneiros das 
rotas aéreas que hoje são ocupadas pelas empre-

sas nacion.,is que comunicam todos os nossos 
Estados através do-eSpaÇO aéreo.-

Sr. Presidente e nobres Sfs. Senadores, ainda 
hoje, o meu _Estado do Ac.re permanentemente 
recebe os beneficiC?S dã pieSença _dO CAN. Pre
sens;a_ esta mais uma vez confirmada durante as 
últimas enchentes que vitimaram aquelas pOpula
ções. O 0\N transportou flagelados, doentes, má
quinas, equipamentos, alimentos, medicamentos, 
técnicos, assiStentes, médicos, enfermeiros e tudo 
mais que foi necessário para socorrer as vítimas 
das enchentes acreanas. 

--Destacamos o papel desempenhado na história 
do CAN pelos célebres aviões Catalina e C-47, 
de robustez e adaptabilidade à região extraordi
nárias e que tãntos serviços prestaram à popu
lação brasileira.-

-- O Sr. Nabor Júnior- V. Ex~ concederia um 
a.r:'arte, nobre Senador Márlo Maia? 

--O SR. MÁRIO MAIA - Ouço V. Ex• com 
-graride prazer. 

O Sr. Nabor Júnior -llustre Senador Mário 
Maia, associo-me às justas homenagens que V. 
Ex" presta, neste instante; no Plenário do Senado 
Federal, ao Correio Aéreo Nacional pelo trans
cUrso de mais um aniversário de sua organização. 
Também testemunho, corroborando com aspa
lavra~ de v~ l;x', os relevantes serviços qu~ essa 

-TnSilluição tem prestado ap IJ9S.SO País, à nossa 
Regiâo,_especialmente ao nosso querido EStado 
do Acre. Creio que, num dado momento da Histó
iia do eX-TeriitOfio Federal dO-Acre e-do Esta-do 
do Acre, o Correio Aéreo Nacional escreveu uma 
página gloriOsa, pelos_~rvi_ç_os_ que prestou, atenR 
dendo a todos os MunicípiOs acreanos, não só 
I)O transporte d~ pessoas, de equipamentos para 
hospitais, para escolas, como até mesmo na pres
_taÇ.E:!o de assistência médica. O C_orreio Aéreo Na
cional sempre conduzia médicos nos seus aviões 
para atender às populações dos Municípios onde 
não havia o facultativo para atender às necessi
dadeS a-SSfsteOCiãiS da pOpulação acreana. Deixo 
registrado, neste breve aparte, o meu testemunho, 
o meu reconhecimento aos grandes e assinalados 
serviços prestados pelo Correio Aéreo Nacional 
ao nosso Estado e ao Brasil. 

OSR.MÁRIOMAIA-NobreSenadorNabor 
JúniOr, acolho com 01ulta satisfação o depoimen
to de V. Ex', que passa a fazer parte do meu 
discurso. V. Ex", como acreano que é, um acreano 
do Município de Tarauacá, e como Governador 
que foi daquele Estado, deu o seu testemunho 
do grande serviço que a Força Aérea Brasileira, 
através do Correio Aéreo Nacional, tem prestado 
e continua prestando à Amazônia, especialmente 
ao nosso Estado. 

Acredito -e V. Ex-talvez confirme -a primeira 
vez que V. Ex' se deslocou do seu Munidpio de 
Tarauacá a Rio Branco, tenha sido até num vôo 
do Correio Aéreo Nacional, porque, àquela época, 
como V. Ex~ lembra com muita propriedade, havia 
uma linha do Correio Aéreo Nacional que, saindo 
do Rio de Janeiro, passava pelas cidades de Ara
çatuba, Três Lagoas, Campo Grande, Cuiabá, Viw 
lhena, Cárceres, Pato_ Yelho e chegava a Rio Bran
c_o. Em Rio_~ranco, f~a-se a_comunicação entre 
os sete_ Municípios do nosso Estado, cobrindo 
em um dia, os Municípios da área _oeste --,.. Sena 
Madureira, Feijó, Tarauacá e Cruzeiro do S_W, e, 
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no dia seguinte fazia a escala Xapuri e Brasiléia, 
transportando, como V. Ex" falou, não apenas pes
soas, como mercadodas, cargas e, princlpalmenw 
te, doentes, fazendovôo_s, às vezes, extraordinários 
de emergência e, também, atendendo às popula
ções complementares, visto que nos postos de 
aviação sempre a tripulação era acompanhada 
de um profissional médico. 
- Portanto, é um depoimento muito precioso o 

de V, Ex" 
Sr. Presidente, nobres Srs. Senadores, o CAN 

dispõe de aparelhos mais modernos hoje em dia, 
inclusive aeronaves brasileiras, como o "Bandei
rantes", cuja adaptação também é notável. E hoje, 
como- sempre, os proftssioriais do CAN conti
nuam a exercei Coin nobreza e _silenciosa digni
dade essa tarefa, sem a qual o Brasil seria outro 
e o· meu Estado natal passaria por maiores e inten
sas precariedades. 

Sr. Presidente, encerro o meu discurso, singelo, 
de justa exaltação ao Correio Aéreo Nacional, com 
as palavras de seu Patrono, o Tenente-Brigadeiro 
Lavanere-Wanderley, que deixou gravado para a 
História, nos Anais da saga do Correio Aéreo Na
cional, estas palavras: 

"A ePCJpéia do Correio Aéreo Nadona1 não 
tenninou e não terminará; ela s_e ~nsfere, 
de geração em geração, sob novos aspectos 
e, adequando-se aos novos tempos, ela pros

-5eguifá, impulsionada pelo anseio que em
polga 8_ Força Aérea Brasileira d~_ ·servir à 
Pátria, de ser útil e de participar da integração 
e do desenvolvimento nacional." 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito 
bem i) 

O SR. PRESIDEI'ITE (Francisco RoUemberg) 
- Concedo a palavra ao nobre Senador Áureo 
Mello, que falará pela Liderança do PMDB. 

OSR.AOREO MELLO (PMDB -AM. Como 
Uder, pronuncia o seguinte discurso.) -Sr. Presi
dente, Srs. Senadores: 

Antes_ de mais nada, agradeço ao nobre üder 
Fernando Henrique Cardoso pela amabilidade ao 
me proporcionar a oportunidade de falar em no
me da Uderança do PMDB no dia de hoje. Faço-o 
prazerosamente e, se assim sollcitei a S. EX', é 
porque o assunto que me traz a esta tribuna é 
dos mais comoventes, dos mais profundos, dos 
mais emocionantes que poderiam ser trazidos a 
esta Casa. - o 

Completa hoje um ano de morto aquele Sena
dor amazonense que, desta mesma tribuna, quase 
diariamente, Uma, duas, três ou mais vezes subia 
para ventilar os assuntos mais variados,para abor
dar os temas de interesse nacional mais diversifi
cados, sempre com a sua proficiência, com a 
erudição característica de sua formação intelec
tual, com o valor e a bravura, que eram condições 
imanentes, ao seu talento, ao seu caráter e ao 
seu espírito. 

Refiro-me a Fábio Pereira de Lucena Bitten
court, o nosso Fábio Lucena, que, infelizmente, 
colhido pela Par<:a, desapareceu deste mundo, 
mas cujos ensinamentos, a irradiação fantástica 
da sua cultura e do seu valor, pennanecem no 
coração de todos os brasileiros, particularmente 
dos amazonenses, que viram na sua figura um 
exemplo a ser seguido, no sentido da defesa dos 
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interesses dOs humildes, dos desafortunados e 
do equilíório d~l-sOCiedade_bra_si!eir~. ~ _ 

· -Fâbio Lucena era um_rap.iz de Barcelos, Muhi
cípio do longínquo Río Negro, lá no Estado do 
AmazOnas, regi~o onde as càchoéi~ã._S fimiiiltuam 
as negras e ao mesmo tempo criStàlifüiSO á9uas 
do maior afluente do Amazona-s, que," deSde garo
to,- sempre se voltou para a análiSe e apreciaÇão 
dos assuntos políticos da sua terra. _ . 

Lembro-me bem de vê-lo, pequenino ainda, 
moleque de pés desca1ços, assistfridó aoS C:Oiní
cio_s que nós, do antigO p~_t:fiQQ TtãDálhLStâ BfaSi
leir_Q,Jaziamos em Man_aus para einancipar"aciL{ela 
terra e aquela" gerite de um sistema administiã:tiVo 
que esmagaVa e aviltava, até, _todOS: aqueles que 
faziam parte da grande Sociedãde ·amazõnei'lSe. 

Bein jove'm, FábiO Lucena-se elegeu Vereador, 
dos mais votad_o.s_ na Capital amazonense. E a 
sua trajetória, durante todo o tempo em que per
maneceu nesta fLJnçãO, fOi cofOQ se fOSse um 
alampadário, cómo se fosse· um coineta fulgente, 
como se fosse urna es_trela .. erguida no alto dos 

_ céus para _seM r de andurrial, para apontar os ca-

a Sl;:l_a_atu_a_ç_ão_magnífica nesta Casa. V. Ex" merece 
_as =minhas··_co_ngi-atúlaçõeS por relembrar, ilesfe 

--ara~ae trist~·para nós,' qUando há um ano da 
ffiOrte;dé "Fábio LuCenâ,_ a -m:agpífica personali
dade dagu~Je que sem pie fez aa sua aÇão política 
uma ·J:)reoc'UpéiÇ:ãó" ;en,- defender as causas mais 
júSfas-emaiS -difíceis que· ó homem político podia 
abraÇar. SenadOr Áure:o_ Mello, presto a minha 
soUdariedãde ás pãfainas de V._~. nesta home
riagerii ·que· aCertâdamente presta a uma das me
lhOres figuras que esta Casa conheceu, que foi, 
iridubitaVeimente, FábiO· Lucena. Ele pode não 
te(SI"do o melhor Senador; mas foi um Senador 
singular,_eie d.ignifi~ou q i.!lt~li_gêl)cia do povo 9o 
_Affiaionªs·:_Ten.ho certeza ~e que V. Ex' ~ente 

--6 pés6'-da reSponsabilidade- de Substitui~lo nesta 
Casa, mas, graças também a esta mesma sensibiR 
]idade quixOteSCa que fazia a_ causa maior da vida 
política de Fábio Lucena, V.~ c;_ons~guiu imporR 
se_~ao respeito, à admiraÇão e à estima de todos 
nó~_ e, tenhO certeza, a -gratidão do povo amazo
nense. 

minhos certos do direito e do devef_ de toda aquela O SR. AOREO MEl..l..O - Muito obrigado, 
popuJação amazonense. _Sen.ã~?r Divaldo Suruagy. 
· Fábio Lucena se conVerteu _em um ídolo no 

Amazonas e em Manaus, especialmente. o seu :-=rrvec-à:-6J:i0rtl.in:ídâde d~ l~t- 'e .ele réUer publicar 
nome eta lembrado como uma chave -de d~fe~a em Manaus, o artigo com que V. Ex" -exsudava 
pelos desassistidos, sofridos, injuStiçados e perse- a sua_adiniração e a sua fraterrial estima por Fábio 
guidos. Fábio Lucena era o último_recurso ao Lucena.$eidasinceriddaedesuaspalavras.Agra-
qual o pobrezinho, o injustiçado, o espancado deçoaV.f:xl'aspalavráSquéforãmditas-naqUela 
pelos regimeS se voltava e a ele se dirigia- na certe- . õca-Sião -_e em todas as ocasiões, como a~ora 
za de que a sua voz possante ecoaria em todos -;._a respeito de Fábio-Lucena~ porque, realmente, 
os recantos da sociedade para permitir que aquela é um nome que se incrustou na História do Brasil, 
verdade e aquele direito fossem devidarnent~ pro- para ser respeitado e admirado como uma das 
damados. _ suas figuras mais singulares no campo político, 

Fãbio Lucena era um nome qUe nao precisava pela bravura, pela cultura, pelo talerito e peJa sUa 
ser levado às campanhas eleitoJais para receber personalidade. 
o sufrágio do povo, porque ele, realmente, na Fábio Lucena tinha aquela máscara se'{era. 
minha opiriião, foi o maior líder político que já Quemnâoo.Conhecesse,julgavaqueFábioLuce--
apareceu no Amazonas. O seu eSpíiltó se-rrradiava na _era __ um_ homem zangado, um homem de mau 
de tal forma, _a sua br;;wura .se tom.Qu_tã_o legen- 11umor, uma pessoa até em_etema porfia com 
dária - a qual, aliás, os próprios Srs._ Senadores as causas que fossem do otimlsmo ou, meSmO, 
tiveram a oportunidade de apreciar- que o povo ____ go bem-estar. Mas ,a verdade. é __ que aquilo_ tudo 
já se identifi.Cávâ córii_ e:le, Fãbjo_·era-ã ·põVó e era uma máscara. Tive _a oportunidade de s~r 
o povo era Fábio, e na_ hçrª----Q~gips _era um dos poucos que ·conheceram Fábio Luc"ena 
ele que arrancava a votação e rc::cebia a bajulação através do seu _outro lado. Era- uma defesa, talvez 
e os pedidos dos_ políticos ávidos __ d_e sucesso. . deVido à _ffaQilidad~ do .s~u_ ffsico ·e, ao mesmo 

O Sr. Dlvaldo Suruagy- Permite V. EX' um - tempo, ao taffianho desCOillUôélJ das Causas.qu.e 
aparte? efe enfrentava e dos adversários que realmente 

o SR. ÁUREO MELLO --Ouço v. Ex", com ti,nha_ ~e, combate_r. Por ,trá~_ daquela aparência~ 
Fábio Luceila era._ aflteS_de tlú:io~-Corilo -se fÕSSe 

muito prazer. uni. ãtõt""e, ao--mesrrrotempo, um dos espíritos 
O Sr. Divaldo Suruagy- Fábio Lucena mar- mais ale_gres, ou-para usar a linguagem popular 

cou esta Casa graças ao seu _talento verbal, que - _um _dos maio~~- gozadores que já conheci 
fez dele, sem favor nenhum, um dos maiores ora- _r:ta minha vida Ele fazia questão, justamente devi
dores do Senado F eder~.l. Mas, independente- do à nossa afmid8de, pelo fato de eu ter sido 
mente do grande poder verbal, que era uma c a.. Seu suplente, e também pela nossa velha amizade 
racterística maior da aç~Q política de Fábio _Luce- pol!~~ e de jornal, no jornal A Critica, dirigido 
na, V. Ex' lembra a verd..a.d~JJ·ª causa da sua lide- ~~-.'1~aus pe_j() n~O _C,P!!?;_~!'fl amfgo Humberto 
rança, ao oferecer o rea] mOtivo que fez dele L!m Calde-raro, que-eu foSb_e_ diariamente ao seu Gabi~ 
verdadeiro condottiere lá, no Estado do Amazo-- Oet~:.No ~ia em que eu f~ a esse-comprO
nas. Era _sua preocupação permariente- e con.s-; misso,pód.iaestarcerto-delevarumareprimenda 
tante_ em_ defender os mais. fraC.of! e_ -Oprirjli9Ds _ou UJ!lã ~r<?nca, ainda cof!i-o se diz popuJarmente, 
da sociedade. Era aquele advogado das causas daqyele admirável Fábío Lu" cena. ___ . 
mais ingratas, das causas_m.a.is __ difíceis._ Ele _as _ g_n!iQme_~qUeçonunCa dassuas_boiitades, 
abraçava com a consciência da reSponsabilidade das suas tiradas espiiitúosas; ni!io me escjueço 
social que fazia dele um .OOI"Jl. .QIJ~ote a enfrentar J10lica do duelo_ que ele teve_ com o jornalista 
moinhos. Fábio Lucena conquistou não _apenas e ésé:iitor-brllhante Carlos Farias Ouro de CaNa~ 
o amor do povo amazonense,_ mas o respeito e lho, ern que o Carlos _investiu contra ele feroz
a admiração da inteligência pOlítica brasileira com mente. üirlos é um ~Mduo brilhante, ta1enfoso, 
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j_á foi_ Deputado Estadual e é um escritor cpnsa
gáidõ~ no EStãdo-âo" Amazonas e em todo o Brasil. 
E Fábio L~cena, evidentemente _querendo ames
quinhar o C3rlos, escreveu no jornal: "O -seu nome 
não ê Cã.rlos Fàrias OUra~de CarValho, o Seu nome 
~ Carlqs, _Farias Quro ~~-Carvalho?". O Ca~los 
Farias ficou indignado, quis segurar o Fábio, maS 
este já estava longe num táxi, rindo às garga
lhadas, no momento em que se avistaram nwna· 
esquina de rua. 

E F'ábio diariamente era um manancial de ale-
gria, um manancial de bomRhuffior, um manan
cial de espírito. Mas, na hora da b!Jga, na hora 
.d9 combate, na h() r a de profligar elementos, indu R 
~_ve, das Forças ~adas, ~omõ ele(~ ço~-~que
le Almirante aqui, neste plenário, Fábio erã um 
_verç!adeiro .Miguel Arcanjo com a_ sua_ espada fla
mejante desembainhada e sempre pOsta à dispo
sição de decepar" pela cerce todoS os males, tudo 
aql!ilO que pã.ra ele se configurass_e num erro ou 
num atentado aos direitos do povo e aos direitos 
d_O ~~onas. -

_O Sr. Leopoldo Peres -V. ~permite um 
aparte ... 

O SR. AaREO MELLO - Com todo prazer 
ouço o meJJ _c_on~.rrâneo e amigo senador Le.o-
poldo Peres._ 

O Sr. i..eopoidÕ Peres - A sinceridade e_ a 
fulguração das palavras com que V. Ex' encanta 
este Plenário, estão a altura do saudoso e nunca 
es_quecido_ Senador Fábio Lucena. Rem_emoro 
aqui a figura de Fábio e, com os olhos voltados 
para os ontens da nossa terra, revejo~o-ain4a qua
se menino como um ç_ondottiere das massas 
populares, cbnfaloneiro das liberdades, cuja braR 
vura, cujo destemor, impressionavam toda a po
pulação amazonense, entusiasmava seus correliR 
gionários, imprimiam o respeito aos seus adversá
rios. Fábio Lucena asse:melhava-s_e ao seu rio na
tal, a esse_ rio Negro límpido e caudaloso, que 
todo o Amazonas Se habituou a ver como um 
dos seus símbolos, marca registr.ada da vibrati
lidade da nossa gente e da indômita coragem 
do nosso povo. Pingente do s_eu talento, asso
cio-me à cintilação do discurso que profere. 

O s"R. AUREO MELLO- Pingente não! PasR 
sageiro de 1 ~ classe, portador das mesmas quali
dades de valor e talento que o__ nosso homena
geado. 

O Sr. Luiz Viana - Permita-me V. Ex' Um 
aparte? 

O SR. AOREO MELLO - Concedo, com 
mtrlta honra para mim, o aparte ao eminente Se-
nador Luiz V~a.na. 

O Sr. Lulz Viana - Desejo dar um _breve 
aparte sem pertubar o discurso brilhante de 

-~~~en:sf~o~=te:n~i=~es~' 
menta muito profundo, muito íntimO. Eu não co-
nheci Fábio Lucena quando chegou aqui. Natural R 
mente fo_i .ur11a defidência iri_inha,_ talvez pela dis-
tâilcià dóÃm-azonas.-póiS-somOs um:~grande ar
quipélago. E aqui comecei a conheciHo; cor:neça~ 
mos 8 conversar; comecei -a acompanhar sua 
atuação e pude verificar - e para mim foi uma 
Surpresa, naturalmente não para V. Ex' - que 
ele era também, além de outros titu1os, um ho-
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mem profundamente culto. EJe sabia latim, -co- -~udâ-lo, já qu~ eu não tinha nenhuma possibi-
nhecia um pouco de grego, sabia letras clássicas !idade de intervir na decisão- -daquele Tribunal. 
etc. Era, realmente, uma inteligência e uma ·cultu- Vou f<)Zer agora uma confidência a V. EJcl' Como 
ra que honravam o Amazonas e _que fez uma sabe V.~. as dedsões do Superior Tribunal Mili-
grande falta a esta Casa. Digo a V. Ex!' - e o ta_r ~ram secretas e somente quarenta e oito horas 
digo com muita sinceridade- que lamentei pro- depois erarri diVulgadas. Os minisÚÕS guardavam 
fundamente aquele desfecho trágico, inesperado, um grande segredo do resultado das decisões, 
que encerrou uma carreira tão promissora, tão porqut:" podiam ser condenatórias e haveria tem~ 
brilhante, de um grande_Senador da República. pode prender o acusado. Fábio Lucena me pro-

O SR. AUREO MELLO _ Muito obrigado curou exatamente no dia do julgamento, preocu-
a v. Ex! pado, porque queria saber - e _era humano -

V. Ex' tem razão, 0 Fábio entrou para a Facul- se eu, de alguma forma, poderia descobrlr se _ele 
dade de_ Engenharia. o F:ábio era formado em tinha sido condenado ou absolvido. Prectsei valer-
Economia. o Fábio, no-quarto ano de Direito, me de uma velha amizade com um dos Ministros 
uma vez implicou com um professor, lá, em Ma- daquele Tribunal, com o compromisso de não 
naus, que efa acusado de ter causado a morte dizer nem ao Fábio o resultado do julgamento 
de um preso--quando havia sido dlretor da peniten- naquela Corte. Mas tal era a sua angústia, tal era 
ciária. E as atitudes dele eram tão verticaiS, tão a sua preocupação, que lhe pedi que nem à sua 
nobilitantes e, ao mesmo tempo, tão corajosas Senhora dissesse e antecipei a decisão. _Com qua-
e até quixotescas, como· enfatizou 0 nobre Sena- renta e oito horas de antecedência-, portanto, desa-
dor Divaldo Suruagy, qUé 0 Fábio disse: "Enquan- nuviei a sua preocupação. Ele havia sido absol-
to esse indivíduo for professor da Faculdade de vida, mas essas quarenta e oito horas, para ele, 
Direito onde estudo, não colocarei mais os meus foram uma eternidade de esperanças e apreen-
pés aqui, nesta Faculdade". E trancou sua matrí- sões. Acompanhando o que disse o nobre Sena-
cuJa no quarto ano de Direito. Nunca mais voltou, dor Luiz Viana, gostaria de citar um fato: era natu-
porque o cidadão até hoje ainda continua_ sen_do ral que ele estudasse os homens do Amazonas, 
professor Já, na Faculdade, 0 que não impediu que estudasse Vieira e Rui Barbosa. O que me 
0 Fábio de ser um dos maiores conhecedores surpreende é que, um dia, conversando, descobri 
de Direito, pelo menos 0 Direito objetivo, 0 Direito qUe ele tinha, xerografados e encadernados, todos 
imediato, o Direito da legislação essencial e subs- os livros que poderiam falar sobre a vida de José 
tantiva. F âbio era um profundo conhecedor da Joaquim Seabra, que não conheceu, que não foi 
Carta Magna do Pais. Fábio conhecia a legislação de seu temp9 e foi um ilu5:tre hQmem da Bahia 
eleitoral de todas as maneiras, era quase impos- que· se projetou no cenário nac_ional. Na sua biblio-
sível pegá-lo num arranhão ou num lapso qual- teca _deve haver todos eSSes volumes, alguns- dos 
quer que implicasse em deficiência. Fábio era quais ele prometeu emprestar~me porque sou en-
um cultor de Rui Barbosa. pelo qual tinha verda- carregado de escrever a introdução do perfil parla-
deira idolatria e cujo nome não deixava de citar mentar de Seabra. País até tsto mostra a preocu-
em nenhum de seus pronundamerltos, como pação desse grande homem que perdemos de 
também do Padre Antônio Vieira. Estou a vê-lo estudar amplamente a História Política do Brasil, 
subir a esta tribuna com aquele seu andar com-_ porque se preocupava até com aqueles nomes 
passado e, eu, brincando a][ daquela tribuna de --que hoje vão ficando esquecidos para as novas 
honra, sempre dizia: "Lá vem Vieira, lá vem Rui gerações e que_ não tiveram nenhuma influência 
Barbosa". Ele, por assim dizer, apresentava 0 seu maior na Vida política do Amazonas, embora tives-
preflXo oratório, sempre dando oportunidade a sem uma grande influência, durante seu tempo, 
uma citação diversificada de um desses dois gran- na· História Política do Brasil. Era a contribuição 
des arúspices da grandeza espiritual, verbal e cu!- que eu queria trazer ao discurso de V. Ex" Para 
tura1 do nosso povo. _ lembrar essa figura que todos Iame_n_tamos não 

esteja aqui, mas vemos que V. Ex', nesta Casa, 

O Sr. Nelson Carneiro - Permite V. Ex~ um 
aparte, nobre Senador Aureo Mello_? 

O SR. AUREO MELLO- Ouço-, com~tnuita 
honra, o aparte do nobre Senador Nelson Car~ 
neiro. 

O Sr. Nelson Carneiro - Nobre Senador 
Aureo Mello, V. Ex" presta uma grande home
nagem à memória de Fábio Lucena, principal
mente porque, ao lado desse homem culto, vigo
roso, intrépido, brilhante, ardoroso, que conhe~ 
cernas no Senado Federal, V. Ex' traz aqui o outro 
lado do Fábio, o lado humano, aquele que n6s 
não conhedamos, que só aqueles que, como 
V. Ext, tiveram a ventura de com ele conviver durante 
longos anos no Amazonas, podem depor e irlcor~ 
parar aos Anais. Conheci Fábio LucenC! numa 
hora ingrata, ou melhor, numa hora difícil da sua 
vida, quando ele era acusado de s.ubversivo e tinha 
um processo contra ele no Superior Tribunal Mili
tar para ser julgado. Foi aí que Fábio Lucena 
me procurou, não o conhecia, queria que_ eu o 
ajudasse naquela contingência. Era muito difícil 

parar aos Anais. Conheci Fábio LucenC! numa 
hora ingra~. ou melhor, n':lm~ ho~a difícil da s~a 

tem honrado a memória de seu eminente conter
râneo. 

O s~: AOREÓ MELLO -Muito obrigado. 
0-depoiiilento de V. Ex!' trata, inclusive, uma con~ 
tação das mais prOfundas: é justamente sobre 
.esse_-9!J.trO lado _da persona1idade de Fábio _Luce
na. Quem poderia imaginar um Fábio sôfrego, 
angustiado, aguardando o resultado de um pro
cesso que contra ele era movido? _No entanto, 
ele mantinha, naquele seu temperamen_to _que eu 
c;li.zia era o temperamento de um_ artista, aquela 
angústia presa,como uma pércola numa cápsula, 
no seu invólucro e, acrescentando a V. Ext, que 
Fábio Lucena, no momento em que veio ao S~na
do, tinha contra ele, registrados em cartórios, nada 
menos do que 42 processos, todos eles visando 
a_ aprisioná-lo, destruí-lo, liquidá-lo, mas sempre 
ç:qntestando causas pelas quais Fábio tinha em
punhado a sua bandeira, causas essas em defesa 
_fia população amazonense. _ __ _ _ 
_ Por _isso, jamais Fábio Lucena foi condenado 

em nenhum desses processos, o que, iambém, 

menos ao que 4..:: processos, toaos e1es VJsanao 
a_ aJ?ris.ion~-lo, destruí-I?, liqui~á-].?:. ':la.~ ~empre 
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é um galardão, porque é a prova de que as teses 
que_ ele defendia, as causas que ele empunhava 
coinõ -estangarte eram causas do direito,_ dª jus· 
tiça. --

. O Sr. Cid Sabóla de CaJValhO- V. Ex' per
mite um aparte? 

ó SlCA:clREO MEUO -Com muita honra. 
se o nobre Presidente me permitir, porque, i~liz
mente, o tempo como dizia o saudoso Antônio 
CarlOs; esse inimigo do homem já avançou e n6o 
terei mais pportunidade, talvez, de alongar minhaS 
palavras. Corri muita honra, nobre Senador, ouço 
v. Ex' 

O Sr. Cid Sabá la de Carvalho - Gostaria 
que V. Ex" não encerrasse a sua oração em home
nagem ao saudoso Senador Fábio Lucena sem 
lhe recordar uma parte que me p-arece de grande 
importância na sua vida polLtica, e que cliz respeito 
exatamente à Assembléia Naclonal Constituinte. 
Ele, Senador eleitor em 1982, teriã, ainda, toda 
a segunda parte .• digamos assim, do seu mandato, 
o segundo periodo do seu mand"àto, se beitl que 
seja um s6, mas vamos dizer segundo, porque 
iria até outra eleição. teria toda _segunda parte 
par~ viver, para exercer, para trabalhar, aqui, no 
Senado Federal. Mas entendia que, havendo sido 
eleito em 1982, qUando não estava convocada 

-a Assembléia Nacional Constituinte, não teria uma 
partici_i:iação legítinÍa no futuro Cblegiado e, as
sim, candidatou~se ao Senado, novamente, no 
dec;urso do seu mandato, apenas cumpfi;do o pe-
ríodo de 4 anos, elegendo-se, para assim coriduzir 
a tese de que os eleitos de 1982 não teriam legiti
midade para participação na Assembléia Nacional 
Constituinte. Essa tese, posto que vendda, de
monstra, no entanto, o espírito de luta, o espírito 
combativo_ do ll_ustre Senador que agora é home
nageado por V. EX', homenagem aliás muito justa. 
Também que fique regtstrado ac[ui o fato curioso 
de que o orador que nos fala era o primeiro su
plente do segundo mandato de Fábio Lucena e 
era o _segundo suplente do primeiro mandato, 
mas com sua renúncia passou à condição tam
bém de primeiro suplente do Senador Leopoldo 
peres,_e assim V. Ext _era_ o primeiro suplente duas 
vezes __ a um s6 tempo. E agora que asSumiu a 
cadeira de Fábio Lucena, logo após a sua lamen
tável morte, cuidou V. EX-' de demonstrar <::jué real· 
mente tinha -condições desta duplicidade de ex
pectativa, porque é um assíduo senador; Cuida
doso, que não tem desonrado culturalmente a 
_cadeira de Fábio Lucena, e que aqui traz um com
portamento muito correto,_ um comportamento 
honesto, igualmente combativo, mostrando que 
o Estado do Amazonas tem aqui _excelentes Re
presentantes. E esta_ homenagem que é prestada 
a Fábio_ Lucena, por um ·amazonense, poaeria 
ter sido, como se tira pelos apartes, homenagem 
deJniciativa de qualquer outro Senador, tal era 
o agrado que produzia Fábio Lucena dos seus 
Pares, admiração que despertava e inspirava res
peíto -nesta Casa. Eis que o conheci nwn perfodo 
.multo breve, pois faleceu logo após a sua eleiçio, 
praticamente um período muito pequ_eno da pos
se_ até sua morte. _A dªt"' que hoje faz um ano, 
aquela fatídica data, estava muito próxima da pos
se. de Fábio L..1.1ce:na para o seu segundo mandato 
<:j:e__Senador, a se tirar pelo período de oito anos 
que teria de .cumprir. Não cumpriu nem um ario 
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s_equer, mas nesse c_urtq periodo foi possível per
ceber que estávamos diante rle um grande tributo, 
de um político consciente ~ comP!=i~vo, e, ac_~a 
de tudo, um homem dotado de ml!ito civismo 
e patriotismo. Louvo V.~ pela hof!'lenaJ;Jem pós
tuma prestada ao brilhante :;;e_~ad~r F~lo _Luce
L1a, falecido exatamente há_ui'D_aJ1o_,_ __ 

O SR. AOREO MELLO - Multo obrigado 
a V. EX', inclusive pelas referências amáveis feitas 
a este modesto Representante do Amazonas, cujo 
espírito era de tal forma amalgamado ao de Fábio 
Lucena que posso dizer que Fábio Lucena_ era 
eu e eu era Fábio Lucena. Quando eu fazia comí
cios, Fábio Lucena era meu espectado{ assfduo 
- o que disse em ocasiões de di~lgação de 
trabalhos pela imprensa- e quando Fábio }..uce
na vinha a esta tribuna, também era eu, sentado 
numa cadeira, seu maior fã, se~ maior admirador, 
.seu méDor "macaco de auditório". 

O Sr. Ney Maranhão - Permite-me V. Ex
um aparte? 

O SR. ACIREO MELLO- Com "rnuitã homã, 
Senador. 

O Sr. Ney Maranhão -Senadot A.ureo Mel! o, 
conheço V. Ex', nossa amizade é de muitos aoos, 
fomos c:ompanheiros do veiho PTB, na Câmara 
dos Deputados do Rio de,Janeiro.-v. Ex•, com 
o seu bn1hantismo, está ne.ste mQmento homena
geando um grande brasileiro que não tive a honra 
de conhecer, mas acompanhava suas posições, 
sempre em defesa dos mais humildes. O Amazo
nas perdeu na pessoa do Senador Fábio Lucena 
um dos maiores filhos daquela terra. E V. &, 
com mUita propriedade, está neste instante mos
trando à Casa de Rui Barbosa o quanto Fábio 
Lucena foi para este Pais e que muito bem repre
sentou o Senado da República. Senador Aureo 
Melfo, solidarizo-me com V. Ex" pelo brilhantismo 
e pela justiça que está fazendo a um grande ho
mem público que há um ano o Brasil perdeu, 
porque hoje o de que precisamos, neste Pais, 
é seriedade e moralidade, e Fábio Lucéna era 
esta bandeira que o Pais_ perdeu. Muito obrigado 
• v. Ex'. 

O SR. AOREO MELLO - Muito obrigado 
Senador Ney Maranhão, r:neu fraterno arriiQO e 
dileto companheiro de tantas il!taS e de tanta ami· 
zade pessoal. V. EX" muito- me honra, e tenho 
a certez:a de que Fábio Lucen_a,_aesta altura senta
do numa nuvem dourada, lá (19~. páramos c_ele_s~ 
tiais, lendo, sem dúvida, Antônio Vieira, ou unia 
página de Rui Barbosa, está esCut:ando as palavras 
de V. Ex'. 

O Sr. Alfredo Campos - Permite V. ~ um 
aparte? 

O SR. AOREO MELLO - Com muita honra, 
Senador Alfredo Campos. 

O Sr. Alfredo Campos _,Nobre Senador 
Aureo Mello, estou a escutar o seu pronum::i~
mento desde o injçio, aguardando a oportuni
dade, como não poderia deixar de ser, para tecer 
alguns comentários da viçla _qu_e conheci d_e perto 
do grande Senador que V. Ex• substitui aqui, no 
Senado. Nos idos de _1975, 1976, quando ocu· 
pava o cargo de advo_gado do MPa. em Brasília, 
fui chamado pelo Presidente Ulys~s Guimarães 
para defender - em dezenove processos, pare-

ce-m_e -- _urn_ 'ler~.aclQI: de Ma naus que estava 
inCl!IS() na Lei de Segurança Nacional em nãda 
méno_~ do Que dezenOve processoS e vários inqué
ritos, f_ui ªqxogado deste Vereador e, posterior

-mente;-viln a conviver com ele no. SenãdÕ.- Era_ 
O -Senador ,Fábio Lu_cena~ Ppsteriormente, quando 
-OCUpávamos a Uderanç:a do PMDB ~a Wderança 
do CJoveirfo rlesta Casa, convidamos Fábio Luce· 
na para fazer parte do nosso Colégio de Vice-Lí
deres. Fábio Lucena ace_ito.u e grandes serviços 
pôde -prestar ao h osso Partido, ao Senado Federal 
e ã mim pesSoalmente, U_ro dia, entrando nesta 
Casa,-tfêste Plenário, constatei que Fábio Lucena 
estava naquela tribuna desancando, por assim di
zer;· a-·Govemo Federal, lutando tenazmente por 
aquilo que achava que eStava errado Com relação 
à Zona Franca de Manaus. Dentre os verdadeiro.s 
iri1Prc>f)ér10s-_que-dizia naquela época, ele atacava 
violentamente o pr~sidente Samey. _Quando des
ceu da tnbuna, procurei-o e [he disse que eu gos· 
taria que ele pedisse demissão do cargo de Vice
üder, porque, se assim não f<?fa, eu seria obrigado 
a·demiti-lo. Imediatamente, Fábio Lucena levan
fOU-O_:ITüCrofo.ile â~ -Sua bancada- e disse ao Presi
dente-_ do Seriado - naquela época, o S~nad.Or 
José Fragelli- que não mais faria parte do meu 
Conselho de Vice·LícieresJ~in seQUida, veio à_~i;
nha cadeira para dizer-me -que aquilo rlão iria iffi
pedir que continuássemos amigos e que íriamos 
conviver, no seu dizer, eternamente como amigos, 
como havíamos sido até aquela data. Çontinuei 
seu amigo e admirador. Hoje, posso ter na_lem
brança a certeza de que ·convivi cOm um dos 
homens mais ínfegros desta República, com um 
dos Senadores mais nobres que pude encontrar 
durante estes cinco anos- que ocupo a <:adeira 
d_e SeQadàr por Minas Gerá is. Por isto,_ nobre Se:
nador Aureo Mello, desejandO que se fntr~ nessa 
verdadeira vitrine que para V. Ex~ deve ser o Sena
dor Fábio Lutena, somo o meu aparte aos demais 
e inúmeros que V. Ex~ recebe neste instante, para 
lhe diz€ r que, Seguido os passos do Senador Fábio 
Lu<:ena, V. Br está honrando aquele que foi, sem 
sombra de dúvida, um dos maiores Senadores 
do Amazonas e te_nho certeza de que_ de todo 
o Brasil, 

O SR, AOREO MELLO - Muito obrigado. 
nobre Senador Alfredo Campos. Sfnto-me hon
rado e muito sensibilizado pelas palavras de V. 
Ex'. 

E, se não me engano, permita-me recordar a 
vingança de Fábio Lucena por V. Ex'? o ter desti
tuído da Vice-Udeçariça. Não sei_se a memória 
está·me falhando, mas me lembro de _uma oca
sião em que Fábio Lue:ena, que também foi semi
narista -parece que ele andou lá pelo seminário 
e gostava muito de latínísmo - teria dito aqui: 
Sursum cordal E V. Ex" teria dito: cuja tradução 
é "'está finda a-mlsSa-.;.-E o Fábio em cima da 
OU Cria teria dito: '~Nada_ dfsso, Sr. Líder Alfredo 
Campos ... -EStá finda a missa", em Latim é ite 
missa est. E V. EX' ªc:abou rindo e toda: a Casa 
terminou por entrecortar de risadas ãquele discur
so ·que o Fábio estaria faze-ndo. Foi a Vigança 
latina que o Fábio sacOu contra V. EX, que não 
tinha nenhuma obrigação de ser tão versado em 
LatiJll e em Teq_l.ogia. se "realmente_ foi CQ01 
V._~que-isso acorlteceu, realmente foi um ePisódio 
muito simpático, muito_ agradáyel e que enalteCé 
a cultura e o valor de ambas as personalidades, 
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oQde ~ ~ awlta pelo talento, pela erudição, pela 
bonomia e, pe"rrriita que eU lhe diga,-pelo atletismo 
também~---- - - · 

O Sr. Alfredo Campos - Permite-me V. Ex1' 
outro_ aparte? 

O SR. AUREO.ME.',L_O :- Ouço V. Ex' 

O Sr. Alfredo Campos-Senador Aureo Me
l! o, só para um breve esclarecimento. Não foi, 
tenho certeza, comigo que esta pas_sãgem se deu. 
Lembre-m~ que houve verdad~iramente e.sta pas
sagem no SenadQ, só não sei_ lhe dizer ç;Õr:i1 qual 
Senador; O Senador Fábio L\.lc~na a todo mo~ 
menta aparteava e a todo morrle~to discursava 
desta tribuna, por isso é muito difícil, para mim, 
recordar c:;om quein S. Ex" teria t1do essã- dis~us
são, inclusive uSando esses teLrno~_ern Latim, dos 
quais me recordo bem . 

O SR. AUREO MELLO- Obrigado a V. Ex' 
Como fiz a resS:?Jiva no princípio, não me lembrava 
se era com V. ~ De qualquer maneira, quero 
registrar e assinalar que _S. EX' nutria por V. ~ 
uma profunda admiração e _uma grande amízade, 
so_bretudo pela conduta de V. Ex" como Uder que, 
na minha modesta opinião, foi um conduta impe
cável pelo seu equUíbrio, pela s_ua bondade, pelo 
seu acerto e, so_bretudo, pelo fato _de ser de_Minas 
Gerais. 

O Sr. Mário Maia- V. Ex• concede-me um 
aparte, nobre Senador AUfeõ-Mello? -~-

0- SR. ACIREO MELLO- Ouço,~ com muita 
honra, o nobre Senador. Mário Maia, meu velho 
colega na Câmara dos Deputados, antes de encer
rar, Sr. Presidente, a quem agradeço a gentileza 
da tolerância neste ensejo. 

O Sr. Mário Maia - Nobre Senador Aureo 
Mello, por certo a identidaQ.e ~ntre_ V. EX' e o nósso 
inesquedvel Fábio Lucena é -muito grande. Em
bora fisicamente_ diferentes, posto que V. Ex" tem 
~~a c_ompleição atlética e. _Fábio L-uç_ena era 
aq!Jela .criatu[a franz,in_a, ... __ -

O SR. ACIREO MELLO - Dom Quixote e 
Sancho Pança . 

O Sr. Mário M.al3.- .~.mas ambos se identifi
cavam pela cultura, pela inteligência, pela sagaci
dade do raciocínio. Fábio LJ,J.cena é lembrado, 
neste momento, aqui, por V. Ex", quando V. EX!' 
nos exortá aos sentimentos da s.,._yQade e das 
req>rdações._ Q~ero partidpar deste registro de 
Saudade em memória do nosso querido compa
nheiro Fábio Lucena, dizendo que, às vezes, o 
homem- passa-a\tiver uma:Vida tão iritensa e vasta 
que ela não cabe mais dentro dos seus limites 
anatõmiC:os- e~-Ofg1lriic0S. Parece_:-fl)e que_ Fábio 
Lucena passou a ViVer uma vida tão intensa, de 
wna inteligência tãO dramaticamente ansiosa, 
que a sua alma não coube mais ~m seu franzino 
corpo e S. B&. teVe que·lnterromper o fiO da vida 
material para se espiritualizar e, como diz o poeta: 
"as criaturas boas não morrem; encantam-se". 
Fábio_ LUcena. nãó mOrreu, encantou-se e vive 
entre nós aqui, em pen~amento. 

O SR. AUREO MELLO - Muito obrigado 
a V. Ex• 

Concluo, Sr. Presidente e eminentes Senado
rés, agradecendo a todos a paciência e a tolerân
cia com que escutaram as minhas palavras, agra-



1736 Quàrta-feira-15 DIÁRIO DO CONGRESSOJ'!ACLQ!'W. (Seção II} Junhodel9a8 

decen.do .i todos. os '-ValioSos apartes, a Qenero· 
sidade da Mesa. e, tenho .certeza, a unanimidade 
do pensamento··de. tOdos-que formam aqui uma 
Corrente solidária de apoio espiritUal a esse jovem 
que, sem dúvida nenhuma, foi um dos ePígonos 
da cultura, do talento_ e da bravura política da 
nossa terra; do nosso Amazonas e do nosso País. 
Foi uma expressão mais _alta da classe_ politica 

~ brasileira. Foi a própria persorlifiéàção da retidão, 
da honestidade, da hombridade moral e da capa
cidade inerente a todos os componentes de uma 
classe que, sendo caluniada continuamente, nada 
mais_é do que uma coletivldade_de_sacrificados 
que luta heroicarnente._Obe-deçendo à sua vo_ca
ção, para mostrar que o político é, antes de tudo, 
um predestinado, aJguém vaticinado pelo próprio 
destino para cumprir a niissão que, segundo Díó
genes, era a de comandar homens, de expressar 
a vontade coletiva e de mã:llifêstar tudo a,quilo 
que a grande parcela da população sente em to
das as ocasiões. 

Que Fábio Lucena, com seu espírito resplan
descente, se espalhe e ilumine outraS esferas, ou
tras etapas, outros estágios, OUtros mundos, ou
tros planetas, e que a sua presença permaneça 
à nossa frente, para servir de exemplo e de engran
decimento a esta Casa, ao _Setlado da República, 
à toda coletividade brasileira, como realmente o 
epinfdo de uma trajetória fu1gehte que há de ruti
lar como um diamante polilavrado, para que sirva 
de exemplo às novas gerações, e que .a mocidade 
se abebere no seu exemplo, no seu talento, na 
sua .cuhura, no seu dinãrnismo e na sua capaci
dade para a grande jornad~ sucessora que a ela 
é cometida em todos os momentos._ 

Muito obrigado, Sr. Vresidente. (Muito bem! Pal
mas.) 

O SR. PRESIDENlE (Francisco Rollemberg) 
- Concedo a palavra ao nobre Senador Nelson 
Carneiro"; para breve comunicã.ção. 

O SR. NELSON CARNEIRO (PMDB - R.J. 
Para breve. comUnicação. sem revisãõ -do oradOr.) 
:--Sr. Presidente _e Srs. Senadores: 

' SoU obrigado a trazer 00 ·exame do Senado 
assunto que deveria morrei' no âmbito do Estado. 

Havendo concedido uma entrevista ao jornal 
O Globo, no último domingo, ontem, três beJe
guins go_vemamentais saíram a -público para ten
tar atirar injúrias sobre a minha vida e a minha 
atuação política. Dei, ontem mesmo, ã resPosta, 
através daquele matutino, mas irifellzmente, pela 
hora, não foi publicado. 

É meu dever, portanto, em homenagem aos 
Colegas do Senado, deixar consignada esta res
posta. Apenas as s_eguintes palavras: 
· ·"As_ véSperas de completar 60 a rioS- de vida 
pública, 'não me_ sinto bbriSado a responder aos 
insultos d9s áulicos que pensam atingir-me. Me_u 
juiz é· .o povo fluminense, que me confiou três 
mandatos de Deputado Federal e, após, três su
cessivos de Senador, esteS últimos sem a neces
sidade de me valer dos votos da sublegenda. Teci 
críticas democráticas ao Governador e, a este sim, 
responderei, se provocado for. EnquahtO isso, "il 
caravana passa.'' 

Er~ o qUe tinhà· a diZer, Sr .. -Pre5idente. -

O SR. PRESIDÍ!NTE (Fiancisco Rollemberg) 
-ConcedO ._a Pal8vrâ ao nobrê-Senador Lourival 
eai>b'sta . · , . , ' . · 

~-0 SR. ÚmRIVAl. BAi>TISTA (PfL ;:.. SE. 
· Pronuncia_o· se9tiir1tê __ âiSÇu[So'.}'__:_: Sr, 'Pfesideilte 
·e'srs,Senádoi-ês:· · · _ · .- .. _. __ _._ ... ·.' .' ·· 
· _"_No d~ }9 de Jtmho passado', pOr ocasiãO_ da 
-~R~~.mião P!e!.lá!1~ çf_o CohSe)ho. piiprêSariãrBra
sil-EstadoS _ OOidQS, -o· Embaixador Paulo. -T~$o 

·Flecha de Lima convocou as mais- expreSsiVas 
'liêiefailça_S. emPreSariaiS brasileiras e norte-ame
rij::anas a empre-ende{em um- esforço_ conjunto 
de __ reflexões_sobre as dirriensões, pecu~aridades, 
~equívocos, problemas e perspectivas das relações 
. comerciais, fina.ilc~irás _é- b::on6micaS ·das duas 

- grandes nações~. nas' atua.is cl~cunstàncias cárac
_t.e.rizadas_ Pelã.S tensões. e _desafios conjunturais, 
,g~radores de múltiplas e sucessivas .cris.es,.cujos 
íti1Pactos ameaçam·._"'"S6bi-êtitdó, as ccindições_de 

. \tiaa, o desenvolvlme,rito. e. á iranqüilidade dos paí
~s_ ~-~bd.e_senvolvidos_ que_ são maiS vulneráveis 
.às mencionadas crises; oscila~ões e conflitos do 
Cenário mundial. 
1 A palestra do EmbaixadOr Paulõ'Tarso Aecha 
de Lima, em face._ da sua inegável oportunidade 

· elmportância: intrins.eà, -Obteve ampla ressonân
c ç:i~. principalmente_ no Concernente às informa· 
ções e conceitos veiculados pelo ilustre diploma
ta, que é, inconte~tavelmente, urn dos valqre:s ex-
Ponenciais do ltamarati. - . 
~~São estas as razões p_elas qua.is requ.eiroa incor
pOração da aludida palestra ao texto destas sus
cintas _considerações. como um documento dig
no.detegistro especial, como uma Valiosa e lúcida 
cOntribuição à melhoria do intercâmbio brasileiro-
~Órte-amerkanó. . -

Ao mesmo tempo, felicitO o Embaixador Paulo 
. .Tjlr_so Flexa de_Uma, que é uma das nossas princi
pais autoridades nos -dOffiiriios da Sua especia
.H~ação técnico-profiSsiOnal, cOmo diplorriata, 
eConomista e cientista polftiéo. (MÚito ~em!) 

ReUnião -Plenária d~C)_-toriseJhO triiPresariafBrasii
J~St;:ido;; "u'ii_íd'o~. Faç"amÓS: ~i~,_-co~Iuil~~-e~~e, 
-~g~as r~~exõe"s 59~re os 1119mento$.que. vivem 
r:tossos _dois paíSes e sobre as _questt?es que se 
propõem ao sucesso de nossas relaÇões. 

__ 2.~ .Falei_ de entendim_ento mútuo. Da Cãpaêi
·ciade eSsencial de -compreender as razões "do 
outro lado", do parceiro e, meSmo, do competidor 
ou adversário. Compar-emosdeste ângulo aS-atitu
des de nossos dois países. 
_ 3. Os Estados Unidos vivem um momento 

de notável prosperidade em sua hi_stória. São~ 
as taxas de crescimento econômico; reduziu-s_e 
a inflação a níveis mínimos, o desemprego deixOu 
.de ser um problema, refletindo hoje a inera rotati
vidade- fUndónal da mão-de-obra: Vive o-Pais -um 
periodo de harmonia _polftlca Sem preCedentes 
nos últiinos 25 anos, o que permitiu ao gOverno 
a implementação- de políticas consistentes, tanto 
interna quanto externamente. O encontro _que se 

__ desenrola em Moscou-entre o Presidente Ronald 
Reagan e o Secretário-Geral M.ik!Ú:3il dOfDacilev 
é_ testemunho eloqüente do êxito de _wna ação 
diplomática americana que soube distingl,lir ent.r:e 
o imperativo-de reunir forças e a oportunidade 
de negoc;iar para construir a paz. 

-. 4. Essas. co,nquistas, naturalmente, não se fi
zeram sem custos para os Estados UrUdos e para 
o mundo. Toda a ação política audaz constitui, 
ao mesmo tempo, um lance de confiança no futu
ro e uma hipoteca_sobre o futuro~ Os altos déficits 

_.orçamentários _e os graves desequilíbrios na ba
lança comercial restringiram a capaCidade eco.nô
Illicados gqvery10s ocidentais, ~st.ando nç ~picert
tro do gigantesco problema da,dívida externa dos 
países latino-afnericanos. A ãçaO diplon1ática c_ell
trada nos antagonismos enfre-_-as- duãs superpo
tências tratou como obsoleta wi-ta visão da comu
nidade internacional baseada em projetas e so-
nhos comuns, para subordiná-la sempre ao dua-

DOCaME!YTO.A QUE SE-REFERE O$i?. - Jismó Leste-Oeste~ Eni ã.Ji1bas as _Circunstân,cias, 
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se os países _ocidentais, desenvoMdos e em de
senvolvim-efitci, Com decisões que consultaVam 

-prioritariamente 65 interesSes dos próprios Esta
dos _Unidos e às quais deveriam ta:nto nõ--plano 
econômico como no político, buscar adaptar-se. 
A resposta positiva dada por tantos países, entre 
eles o Brasil, a esses sérios desafios são testeinu
nho da solidez de nossos ideais comuns, mas 

Bra~í1ia,_ 19 de junho de 1_988 essa evidência de boa-fé e de boa·vontade não 

Não poderia ser mais oportuna a realização des
otfl Rel!nião Plenária do __ Çonselho Empresarial Brá
·sii-Estados Unidos. VeJo nesta sala algumas das 
mais expressivas lideranças empresariais brasi
leiras e norte-americanas, responsáveis por vulto
sos interesses económicos e, sobretudo, respon
_$eis pela manutenção e _desenvolvimento das 
meJhores relações possíveis entre o Brasil e os 
I;stados Unidos da América. O êxito das atividades 
económicas depende de muitas coisas: de _com
petf!:ncia política, de vitalidade soda! e de dina
mismo económico. Estas, no entanto, são condi
ções_ I)ece_ssárias, ma.s n~o suficientes. Nossos 
países reúnem essas carcld:(úfsticas, mas é pre. 
ciso ~lgo de fundamental para que se aprofundem 
suas _relações comerciais, fmanceiras e econô
micas. Estou falando de corripreensão mútua, de 
boavo11tade, de bQa-fé e_,. sobretudo, de confiança, 
de .lado a lado. Para isto hoje estamos aqui. J:: 
este o se"ntldO e a Oportunidade que vejo na XI 

nos pode fazer êsquecer os graves problemas qtie 
dali resultam. !'io caso:do Brasil, uma gigantesca 
dívida externa a ser equacionada num cenário 
int~macionaJ empobrecido pela ética dualista, por 
um desinteresse_ ostensivo pelo multilateralismo 
e por-uma visão do mundo que deixou de nutrir-se 
no paradigma essencial do progresso humano 
para todos. 

5. Mas, retomando a meu paralelismo inicial 
entre a atualidade norte-americana e brasileira, 
posso dizer sem hesitaÇ:ão_que não tem sido me
nos notável a históriá -brasileira que se--ámstrói 
sob nossos olhos. Realizamos uma transição polí
~l:icã sem precederttes, por ·ter: se originado de um 
consenso -nacional e não de acidentes pOlíticos 
ou de rupturas institucionais. Mais do que isso, 
riuina demonStração extraordinária de- matur_idaM 
i:::le J)OiítiCa, sliPeréllTioS--o tri:u.iiria da morte do Pre
~idente Tancre_do J'[eV~_._gu_ando ef11_Semelhantes 
· drcUriStâncias poucas nações, qecerto, teriam 
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persistido. Não se interrompeu a reconstrução de
mocrática brasileira. Prova disto tem sido a deter
minação política do Presidente José Samey e a 
tarefa admirável de repensar e recriar a que se 
dedica com rara paixão a Assembléia Nacional 
Constituinte. 

6. E não nos deixemos enganar pela idéia 
de que a condução da democracia brasüeira se 
esgota no plano juddico-formal ou juridico-insti
tuclonal. Os anos de autoritarismo marcaram sua 
presença numa diversidade de aspectos da vida 
nacional, não s6 na condução do Governo, mas 
na própria substância do Governo. Daí a necessi
dade, na área econômica, de formular, de repen
sar, de experimentar políticas. Se çhegamos hoje 
à implementação de medidas consí_ste_ntes de pri
vatização de empresas estatais, como é exemplo 
recente, entre outros, a venda de ações pelo BN
DES da empresa Aracruz, é porque concluimos 
pela natureza autoritária da estatização excessiva. 
Se adotamos, há cerca de duas semanas, medi
das concretas para revisão da política industrial 
brasileira, é porque conclui mos que a democracia 
é incompatível com o isolamento, que o convívio 
intemacioncl é uma manifestação sadia de plura
lismo, enfim,· que não se forta1ece o llberaJismo 
politico sem doses certas de liberalismo econô
mico. Posso, pois, dizer com profunda convicção 
aos líderes empresariais brasileiros e norte-ame
ricanos nesta XI Reunião Plenária do Conselho 
Empresarial Brasil-Estados Unidos que, solidifi· 
cando-se a transição política brasile[ra, solidifi
ca-se também, sob o GovernO do Presidente José 
Samey, uma transição económica que privil'egia 
as políticas Ilberais, o papel predominante do mer
cado e a inserção dinâmica_ da economia brasi
leira no sistema intemacion_a1. 

7. Essas conquistas da nova democracia bra
sileira têm também seus custos. E requerem, 
igualmente, uma resposta positiva da comunida
de intemacionaJ. No entanto, devo dizer com fran
queza que temos encontrado, freqüentemente, in
compreensão e impaciência, e que são ainda mais 
freqüentes atitudes negativas e jufzos ir1justos e 
precipitados. Ainda agora, empenha-se o Ministro 
Mailson da Nóbrega em recompor as relações 
do País com a comunidade fmanceira illtema
cional e com as instituições financeiras muhila
terais. Não é este o momento, nem o foro, para 
discutirmos a questão da dívida externa -e nao 
é este meu ponto. O que quero prOpor é que 
este esforço do Governo brasileiro, com alto preço 
econômico e politico, continue a não encontrar 
contrapartida em maiores e mais estáveis facilida
des de acesso para produtos brasilEiros no mer
cado internacional. No caso dos Estados Unidos, 
vivemos hoje, praticamente sob um regime de 
comércio administrado (managed trade) que, 
sob os pretextos mais variados, estabelece rígidos 
contingentes às nossas exportações. Mais do que 
Isso, toma~se evidente que o tra~en~q_ dado ao 
Brasil em vários setores industriais, corno por 
exemplo nos de têxteis e de produtos siderúrgicos, 
são muito menos favoráveis do que aqueles obti· 
dos por nossos competidores, desenvolvidos e 
em desenvolvimento. QuaJ é a explicação para 
essa discriminação? Qua1 a explicação para esse 
desinteresse em relação ao Brasil? 

8. Essas perguntas não deixam de ser retóri
cas, ou seja, não pretendem provocar respostas 
diretas. tendo no entanto o mérito bastante de 

explicitar _questões_ importantes. Estou convenci~ 
do de que o sistema Cornert:ial internacional está 
em crise, necessitando profundas reformulações. 
Tanto nos Estados Unidos como nas ComUrii· 
dades Euiopéi8s, ·no Japão- é eril muitos àutros 
países -e também no Brasil, por ·que não? _2... 
as decisões de importar são tomadas por critétios 
políticos, administrativos ou simplesmente ca~ 
suisticos. Daí_ surgem as distorções e a certeza 
de que o comércio livre e o comércio justo estão 
sendo distorcidos por práticas dlscriminatóriã.s. 
Pode mesmo acontecer que os prejuízos decor
ram de efeitos não desejados, ·como vem aconte
cendo, por exemplo, com as exportações brasi
leiras de frangos para o Oriente MécUo, progressi
vamente aniquiladas pela guerra de subsídios en
tre os Estados Unidos e as Comunidades Euro
péias. Em lugar de antagonismos, necessitan19s 
de entendimento; em lugar de bilateralismo, ne
cessitamos restabelecer as disciplinas eqüitatiVãs 
dos entendimentos multilaterais. 

9. É com este espírito que o Brasil vem partici
pando, de forma construtiva, da Rodada Uruguai. 
O Brasil acredita no GATI, desejando fortalecê-lo 
como instrumento justo e eficaz para a promoção 
do livre comércio. Nossos interesses comerciais 
têm hoje escopo universal: de todas as quatorze 
áreas em que se subdividem as tarefas negocia
doras da Rodada Uruguai, tem o Brasil interesse 
em todas elas. Por isso tomou o Governo braSi
leiro a decisão de participar plenamente_dos traba
lhos da Rodada Uruguai, como única forma rea
lista de dar proteção adequada, em cada uma 
delas_ e em todas elas, ao interesse nacional. É 
claro que tal esforço espera ter, como contra
partida natural, wna atlbJde igualmente positiva 
e cOmpreensiva por parte de nossos parceiros 
comerciais, em especial por parte dos Estados 
Unidos da Amérlca. 

1 O. Mas nossos problemas vão além do mera
mente comercial, pois não sã.o menores os para
doxos na área de investimentos. Dispondo de uma 
legislação sobre capitais estrangeiros das mais 
estáveís do mundo, vé-se o Brasil objeto de uma 
campanha nos meios empresariais, nos meios 
financeiros, nos meios de comunlcil.ção, que in
siste em descrevê-lo como um País que hostiliza 
o investidor internacional. Isto não é verdade. 
Apresentam-se de forma distorcida os debates 
da Assembléia Nacional Constituinte, como se, 
de--iQuãl maneira, devesse o mundo concluir que 
os Estados Unidos da América estão a ponto de 
fechar defanitivamente seus mercados, julgando 
precipitadamente o teor de propostas discutidas 
no Congresso Norte-americano no âmbito da no
va Lei de ComérciO (Trade BW). A essa impa
ciência e a esses juízos Impacientes acrescen
tam-se dados mal-interpretados, como aqueles 
relativos ao ingresso anual no BrasD de capitais 
de risco .. Ora, os Senhores, coino emPresárioS, 
sabem Que a queda de investimentos estrangeiros 
liõ Brasil não decorre de novas restrições, que 
não existem, mas sim do ritmo das atividades 
económicas propriamente ditas e do dificil dilema 
que a questão da dívida apresenta aos investidores 
externos. · 

11. Não bastassem as dificuJdades, para nos-
sas exportações e o quadro eQUivOcadO na áJ;"e-a 
dos investimentos, e surgem ainda dificuldades 
que, além de precipitadas e inoportunas, parecem 
ter como objetivo primeircr o de criar hostilidades 
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artifldáis no relacionamento Brasil-Estados Uni
dos. Tal é a desproporção entre os problemas 
<Vegados e o dano concreto que esses mesmos 
contenciosOs provOcani no cori.vívio entre nossos 
do_is países. _ . 

12. - É este claramente o caso _da informática. 
Há cerca de 28 -rrleses tenho tido a responsa
bilidade direta de conduzir os entendimentos bila
terais sobre essa_questão. O diálogo, naturalmen
te, tem sido proveitoso, já que tive oportunidade 
de esclarecer às autoridades norte-americanas e, 
muito particulan:nente, a esse extraordinário di
plomata que é a Embaixador Clayton Yeutter, so· 
bre uma infinidade_ de aspectos presentes e proje~ 
·ções futuras da Política Nacional de Informática. 
E todavia com grand~ frustração que verifico, 
após tão longo- e minucioso trabalho de esdareci
rrtento, contióu~rem as_questões relativas à infor
mática a prejUdicar as relações Brasil-Estados 
Unidos de forma desproporcional e injusta. COnti
nuam as ameaças a nossas exportações em cifras 
que superam algumas centenas de vezes Os pre
juizos alegados. No_ que_ pesem todos_ os esclareci
mentos dados, qa mãis perfeita boa~ fé, Continuam 
-i:f ser Criados cenários abstratos e negativiStas s-o
bre pequenos aspectos de procedimentos lígados 
à implementação da Lei de Informática, ou da 
nova Lei de SOftware. Não obstante urna relação 
de confiança mútua e _de perfeita credibilidade, 
construída ao longo de quase dois anos e meio, 
criam-se "hipóteses de desconfiança" que pare
cem não ter outro objetivo senão_ o Qe impedir 
o encerramento da disputa e o restabeledmento 
da plena normalidade das relações comerciais 
entre os dois países. Qual o sentido desta atitude? 
Mais do que isso, _temos o direito de perguntar: 
é esta uma atitude que demonstre- uma vontade 
de compreender o momento político brasileiro, 
o momento económico brasileiro, as responsa
bilidades financeiras e comerciais do País e, enfim, 
que evidencie uma vontade de capitalizar, para 
as relações entre Brasil e Estados Unidos, a boa
fé, a boa-vontade e _o espírito positivo de mátuo 
entendimento? 

13. Mais uma vez esclareço que essas minhas 
perguntas não buscam respostas imediatas, mas 
tentam simplesmente apontar alguns paradoxos 
importantes. Assim, faz-se evidente que necessi· 
· tamos empreender um esforço comum de refle· 
xáo. Os Senhores irão se recÇJrdar _que minhas 
palavras iniciãis sobre o sentido é a Oportunidade 
d~staJ_(( __ Re_uoião Plenária do Conselho Empre
sarial Brasil-Estados Unidos foram jusWmente no 
sentido de convidar as mais expressivas lideran
ças ei'T).presariais brasileiras e norte-americanas 
a compartilharem conosco essas_ necessárias re-
flexões. · - · 

14. O _empresário é, ao mesmo tempo, inStru
mento da moderação e do realismo. P_ara inforfllar 
suãs ---creciSOeS e-conômicas, deve ter presentes, 
senipre; :os _parâmetros globais que definem o 
"clima econômico" de um país, tombinado com 
as variáveis específiCas que equacionam o valor 
de seus negócios. Responsáveis por interesses 
econômiCos que se medem em cifras exatas, tem 
por obrigação ver com realismo situações que 
m_!.l_i~s_ 9_utr_os podem se _permitir analisar pela 
ética das posições de princípio ou das paixões. 
Tendo que responder perante seus conselhos de 
dlretorla e seus acionistas, têm por imperativa a 
busc:a d~ moderação e da conciliação, quando 
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muitos outros podem dar-se ao .luxo de fixar-s_e 
em- posições de princípios, ou de alimentar divi
sões. Por isso dirijo-me hoje .com tanta franqueza 
a esta audiência; porque creio que os Senhores 
estão numa posição única para imprimir às rel?l
ções econômicas entre o Brasil e os Estados Un_i
dos da América aquela dose de rea1ismo e de 
moderação que em algumas ocasiões tem nos 
faltado, para apreciá-las da perspectiva global de 
seus interesses, repondo os particularismos de 
grupos de pressão, ou mesmo de burocratas, em 
sua perspectiva adequada. 

15. E esta uma alta responsabilidade, mas re
presenta certamente um desaflp que e~ plena
mente à altura das realizações passadas do Con
selho Empresarial Brasil-Estados Unidos. O Brasil 
conta com os Senhores. E esto_u, c;:erto que não 
seremos desapontados ... 

O SR. PRESIDENTE (Francisco Rollemberg) 
- COhcedo a_ palavra ao nobre Senador Meira 
Filho. 

O SR. MEIRA FILHO (PMDB- DF. Pronun
cia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente e Srs. 
Senadores: 

Como Representante de Brasilla, não posso dei~ 
xar de registrar a importância que adquire para 
o Brasil o ato de Sua Santidade, o Papa João 
P~ulo 11, elevando a Arquidiocese da Capital do 
País à condíção de Sé Caidinalicia. Com_est.a ini~ 
ciativa, a Santa Sé -praticou um ato de-ju-stiÇ~. 
na medida em que éramos uma das pouquís
simas Capítals do ml.Uldo ·católico que não desfru
tavam dessa dignidade, já assegurada a outras 
cidades como Salvador, São Paulo, Rio de Janeiro 
e Porto Alegre. · _ 

Como católico, no entanto, Sr~ Presidente, meu 
regozijo é maior ainda, pela circunstância da esco
lha do Santo Pad-re ter recaído nf'. pessoa de Dom 
José Freire Falcão, sem dúvida alguma wn pastor 
cuja erudição, cujo espírito evangélico e cujos 
dotes humanos o fazem uma figura respeitada 
indistintamente por leigos e religiosos de todo 
o Pafs. S. Em•não é, ao contrário dos que desejam 
vê~Io apenas como um dos maiores teólogos da 
Igreja no Brasil, um crftico dos desvios a que po
dem eventualmente estar submetidos alguns seg
mentos mais ativos das pastorais católicas. Dota
do de uma profunda cultura especializada, o novo 
Cardeal da Igreja no Brasil é, antes de mais nada, 
um humanista pennanentemente voltado para o 
desafio moderno de conciliar o sentimento cristão 
da sociedade, com as exigências sociais e evangé-
licas dos católicos. ______ . . _ 

Natural do Ceará, foi por seus incoritestávels 
méritos como sacerdote e como cidadão que che
gou, aos 62 anos, à dignidade cardinalícla, junta
mente com o Arcebispo Primaz do Brasil, Dom 
Lucas Moreira: Neves. Um sinal de sua humlldade 
e de suas extraordinárias virtudes foi a justificativa 
que encontrou para a sua escolha, despindo-se 
de méritos, para atribuí-los à importância de Brasí
lia, como uma comunidade de 1 milhão _e 800 
mil habitantes, e como Cãpital do País. Todos 
nós sabemos, no entanto, que mais do que em 
sua condição de Arcebispo de_ Brasí1ia, o Papa 
João Paulo U fundou-se na sua dedicação evangé
~ca, na sua autoridade_ como dignatárfo da Igreja, 
na sua incontestável qualificação como pastor de 
almas, no seu fervor religioso e nas suas qualida
des humanas, para a escolha com que, em última 
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, ,a(láJise, prestop __ u,m~ __ i"}o~-~{19~ ao povo brasi-
leiro e ao ·nosSo Pais. - • . , :. . . . ~. . 

, Çre.io extemar o s~n,ti1,11,ent~ .de tod.o. o ~enado, 
__ aÇI ,fazer e~ re,gJ~o JVs~ri_co, _p_ara_ que_ conste 
d.e nossos Ap.;~~. _T,el:).ilo a. -çe,rt~~. porém, de que 
f{llç- pelos milhares de seu:; admiradores_ que se 
habituaram a ver Sua Eminência como o exemplo 

.d.o,guia e do pastor de almas que, sem descurar 
dos aspectos materiais de s.eu rebanho, que in
questionavelmente o preocupam, como demons
trou na entrevista à Veja da semana passada, 
quer assegurar a .todos a certeza de um_a vida 
crjstã e digna, como _o primeiro de seus deveres 
p;;u-a com a Igreja a que serve, em nome de Cristo. 
~ ·'·,qm exemplo claro- de suas posições firmes e 
i,nc;çntestáve~ _em -.rel.'!ç~Q .aQ~ ~~pect_os sociais 

• çl~ açãci pastoral da Igreja, Srs. ·-Senadore_s, pode 
·ser encontrado na resposta que deu, qu_ando inda
. gado se tinha ficado satisfeito _com a solução d_ada 
à reforma agrária na Constituinte: 
_ "Na verdade, não houve solução a1guma, Espe
roque àlE:gislação ordináiia seja capaz de corrigir 
os erros e as omissões. hoje existentes no texto 
c:onstituclonal." -
~-- -f~i com posições cOmo esta, e com igual de
sassombro na defesa de suas convícções_--e de 
seus deveres, que Dom José Freire Falcão se 
_t()mol! um d~s mai~ ~espeitados prelados da Igre
ja Católica do Brasil. E fof po'r Coil.Seqüênda-d8. 
avaliação de tais predicados que Sua SaOtidade, 
o Papa João Paulo D, não hesitou em premiá-lo 
com a dignidade cardinalícia que, em última análi
se, mais do que uma homenagem ao dignatádo 
_de nossa Arquidiocese,_é uma honraria que eno
brece a todos os católicos deste Pais e ª ioda 
"aJ]_erarquia da Igreja no Brasü. . 

Estas são as razões, Sr. Presidente, por que, 
com o apoio de outros eminentes colegas de re
presentação nesta.Casa, estou SUbfn,etendo ~à Me
sa, wn requerimento de congratulações para que 
o Senado Federai manifeste seu regozijo aos ilus
tres Cardeais, Dom José Freire Falcão _e_Dorn 

, Lucas Moreira Neves, pela escolha com que foram 
honrados pelo Santo Padre, ao serem escolhidos 
comO Membros do Sacro Colégio dos Cardeais, 
Q mais alto -plenário dã hierarqUia católica no 
mundo cristão. 

Requeremos, com fundamento no·art. 245 do 
Regimento Intemo~ a inserçã·o; em Ata, d~ um 
voto de congratulações do Senado a S. Em"' Dom 
José Freire_ Fa1cão, Arcebispo de Brasília, e Dom 
l,.ucas Moreira Neves, Arcebispo de Salvador e 
Primaz do Brasil, pelas SUas desiQnações por Sua 

.,Santida4e o Papa João Pa~o 11, como integrarites 
do Sacro Colégio do_s_Cardeais. (Muito bêlnfj- ·· 

_ O SR. PRE{>IDENTE (Francisco Rollemberg) 
--Concedo a Palavra ao nobre Senador Alfredo 
Campos. 

_ O SR. ALFREDO CAMPOS (PMDB- MG. 
Pronuncia o segUinte discurso.) -Sr. Presidente, 
_es~.S~dpre.$: .. -.. •. __ ... 

Cãlie-me, como representante de Minas Gerais, 
vir a esta tribuna e expor um assunto de a1ta rel~
vància para o meu Estado, bem como fazer um 
apelo aos meus pares. 

Minas GeraJs depende fundamentalmente __ da 
lenha e_ seus_ deflyªdqs como f~te d_e energia 
primária. EsSa_ situ_ação se .. delre. principalmente 
às características da indústria mihéira, em: ·espe-

cial do setor siderúrgico, ~ taJ:Qbén:t Qe outros, 
_ çom_ó-o çl,e çimento._e:.s:a\c!Qaç_~<?· ~··· , ~ ... -~-, 

_Nos últimos anos,- p processo_ de substituição 
~nesgética realizada por diversos seteies indu.S
tri_ais à(:E!ntUóu àindã mars -essa :depend~cia, ~
ças. à generalizada tendência pelo uso da lenha 
e do CarVão v.egetaJ. Assim, além dos consumi
dores tradicionais de~~es produtos (usinas inte
gradas de aço e_ produtores independentes de 
ferro-gusa), outros setores industriais passaram 
a aumentar o consumo de lenha e: carvão vegetal, 
em especial os de cimento, ferro-ligas, metais-pri
márlos,_ç;erãmtca, tê~l. alimentos e bebidas, den-
ti:"e qutros. ~ .. . __ , . . . 

MYitO embora Minas oerais pOssUa uma gl-ande 
tradição ne1 produção e exploração florestal, o au
inerità do -cOnSumo d~ lenha e _caiVâO não foi 
acompanhado por um programa efetivo de au
lllento na oferta de matéria-prima _florestal, o que 
yem colocando_ em riSco o seu abastecimento, 
vital para a econoinia- mineira~· ASSim; éffiboi-a 
exista uma grande área reflorestada no Estado, 
qe aprOximadamente 2.000.000 ha, a participa~ 
ção das florestas é ainda pouco significativa. Em 
1985, pcir exemplo, sua contribuição foi inferior 
a. 20%, de uma demanda total de 2-,5.QOQ.QQO 
rn3_ de ca!Vão ~egetãi. DeSsa forma, ainda 80% 
do abastecimento se faz através da exploraÇão 
d(?s refT\anêsC-entes florestais na~vos, correspon
deildo a uma ãrea desrilatada de ql]aSe 8.000.000 
ha!ano, distribuídos entre as áreaS de expanSà"o 
da fronteira agropecuária e as explorações visan-
do à produção de lenha e de.rivad,os,, . . 

Essa situação é ~xtr~mamente preocup~te pa
ra- o Estado de Minas Gerais, por diversas raz.õe,s, 
dâs quais se. destacam: · -

-aumento da pressão sobre os remaneScen~ 
tes florestais nativ:os, com refl~os eXtremamente 
négativos na cón~e·JVaÇão do solo e dos _recursOs 
h1dilcos, colocando_ em_risco a sobrgVjv-ência da 
fauna silvestre com graves repercussões ecol6-
gic-as; =- distandàmento áeScerite _entre as áreas de 
prOdUção e os centrOS COnSUffiídcires a e n)atériã
prima florestal, onerando os custos de transporte 
e, põr conseqüência, o custo final do produto; 

-redução dos recursos do FJSET/Refloresta
mento, com a conseqüente redução"$ "áre~ no
restada anualmente, que se situa abaiXO-das reais 
neCE:ssidaOes âe reP()sição florestal do Estado. 
Efetivamirite, esses reCursos cobrem apenas 5% 
da demanda estadual; 

-inexistência de alternativas ao FISET/Reflo
restamento, como fonte de aperte de recursos 
Compatíveis com o setor florestal, comprometen
do o estabelecimento de uma política de abasteci~ 
menta, através da formação de estoque de flores
tas plantadas capaz de reverter a médio e longo 
prazos-a-situação atual. 

A proposta desenvolvida pelo Programa de 
-olnsetva---ção e Prod!Jção Florestal de Minas Q_e
rais, cóm o apoio do Banco Mundial, busca en
contrar uma alternativa· para a solução do proble
ma. IsSo- Se fará pé:Ia criação de uma ,linha de 
crédito piloto, compatível com a atividade de pro-

. du"çâo florestal, que atuaria como complemen~ 
tação a'os recursos disponíveis do FISET, bem 
como pelo fmanciamento das ações institudoilais 
já desenvolvidas pelo Estado~ Tramita nesta Casa 
um projeto de !ei, onde foram levado_s_em consi
-deração os diversos aspectos etõnômicos e f1n.C!n-
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ceiros, bem coino as taxas de jUros Suportáveis 
pela atividade florestal. Esses e-studos já foram 
avaliados pelas diversas equipeS do Banc:o Mun
dial que visitaram Minàs Geraís.' No momento, 
estão sendo_ re\dstas pela direção- do_ BlRD_, _em 
Washington. -

Outro aspecto relevante da proposta de -liriha 
de crédito a ser gerida pelo_ Banco-de- Desenvol
vimento do EStado de Minas aerars rerere-s.e: ão 
financiamento- de" empresas com participação de 
capital estrangeiro como potenciais tomadores 
de recursos do programa. Deve-se salientar que 
essas empresas têm uma_ expressiva participação 
no consumo de lenha e carvão vegetal. De_ntre 
elas, a Companhia Siderúrgica Belga-Mineira a 
Siderúrgica Mannesmann, a CelUlose Nipo-Bra
sileira, a Siderúrgica Pains, por exemplo, basica
mente se utilizam de recursos do FISET para seus 
programas de reflorestamento e não poderiam 
ser excluídas da proposta, tendo em vista a rele
vância de sua participação no setor. 

A proposta tem, portanto, como objetivos prin
cipais, a implantação •de uma linha de crédito 
piloto ao setor florestal, como alternativa ao Siste
ma de Incentivos FiscaiS que, futur8merife, pode~ 
se ampliar e estender-se aos outros Estados da 
Federação, bem como fortalecer as ações institu
cionais do Estado de Minas Gerais neste sétor, 
nos diversos aspectos ligados à produção, con
trole, fiscalização, educação e_ administração de 
reservas, em função da forte vocação florestal do 
Estado. _ _ 

Nesse sentido, em 11 de janeiro de 1988; o 
Governador de Minas solicitou autorização ao Se
nado para que o Estado pudesse cc1ntratar um 
empréstimo com o Banco Mundial. Até o presente 
momento, o -Senado ainda não se pronunciou. 
O empréstimo sol!citado destina-se ao pro--floresta 
- Programa de ConServaÇãO e~ Produção 
Florestal de Minas Gerais, objetivando o plantio 
de 200.000 ha de florestas, significando a geração 
de US$ 150 milhões de _impostos e a criação 
de 48 mil empregos. 

Esse pt6grãrrta oferece as Seguintes linhas bá
sicas: 

-apoio à ati~dade florestal, com destaque pa
ra o trabalho de florestarnento a nível do pequeno 
~gricultor; 

- projetos de educação conservacionista; 
-desenvolvimento de parques e reservas; 
-controle, fiscalização e ordenamento da ex~ 

ploração florestal; 
- fmanciarnento a empresas para o" reflores-- . 

tamento._ 
Se o SenadO Federal não se pronunciar com 

urgência, haverá irreparáveis perdas ecológicas. 
sociais e econômicas para o meu EStado. 

Daí, Srs. Senadores, a razão deste meu apelo: 
um esforço no sentido de que sejam votados os 
pedidos de empréstimo, a bem do desenvolvi
mento dos Estados e Municípios. 

O SR. PRESIDENTE (Francisco Rollemberg) 
-Concedo a palavra ao nobre_Senador Lavoisier 
Maia. 

O SR. lAVOlSlER MAIA (PDS - RN. Pro
nuncia o seguinte discurso.) Si". Presidente _e Srs_. 
Senadores: _ --=---- - _ 

A Assembléia Nacional Co_nsUtuin_te .votou o 
mandato de 5 anos para o Presidente da Repú~ 
blica. 

Na história Cóilstlti.Jéiôria:J bré.isl1eira, este não 
foi um fato comum. 

· Pafâ · nâ() ifl0i1Qe, basta lembrar que a Assem
blê_ia Côl'iStftl.ilrite· de !946 negociou com o PréSi~ 
dente EUriCo Gaspár Outra a reduçãddo seu mim~ 
dato, que pela Carta de 1937 era de 6 anOs, corisà

-grãl'ldo-o para 5 anos. Anote-se, no entanto; qUe 
o Presid~nte Du_trª foi eleito pelo povo, no pleito 

-âe 2 ~J,e novembro de 1945,_-que-elegeu também 
aquele COrigressõ CohStituii"rte. - --

A situação hodiema, no BraSil, é Completamen
te diversa. Os Gbvem2idofes OOs Estados, os--Par
lameritareS federais, estaduais e municipais foram 
ele.ltos pelo voto popular e, portanto, têm mandato 
legislativo pelas umas livres. O Presidente da Re
pública, não. Ele surgiu por um addente históriCo, 
de todos _conhecido. Eleito pelo Colégio Eleitoral 
como vice-Presidente, companheiro de chapa do 
Presidente Tanc::-redo Neves, assumiu o cargo nu
ma emergência histórica, após a morte do grande 
político mineiro. 

Todos sabem que_ a aliança democrática foi 
constitulda para viabilizar a transição do autorita~ 
rlsrrlo para a-democracia possível. _Jamais se ima~ 
ginou que o chefe do Executivo federal qulsE;sse 
transformar um mandato provisório, emanado~de 
um "Espúrio" Colégio Eleitoral, como afirmavam 
Qs líderes do partido governista, em mandato defi
nitivo. 

De conseguinte, a tese de que o mandato ·do 
atuaJ ~residente da República tem a mesma rónte 
político-jurídica dos outros dirigentes nac::ionais 
-é faJsa e não_ pode prosperar: todos_ os outros 
executivo_s ou legisladores foram elettos, como 
vimos, pelo voto haurido nas urnas populares. 

A análise do mandat9 presidencial, portanto, 
pode ser feita sob dois _aspectos: o jurídico e o 
político. Sob o ponto de vista jurídico, os consti~ 
tuintes_ têm amplo poder de estatuir, no ato das 
disposições transitórias, o_ mandato de 4 anos, 
mas lamentavel_mente votaram o mandato de 5 
_~_nos _p_ara o a~uãi presidente. · 

Sob o prisma político, a situação é rnafs hOstil 
a_o atual Presidente. Todas as pesquisas de opi~ 
niãPPública têm demonstrado que mais de 90% 
do povo brasileiro deseja eleger o Presidente __ da 
República ainda este ano. Isto demonstra, alto 
e bom som, que a ilegitimidade do mandato' do 
atual Presidente da República é flagrante, ou seja, 
ele está usurpando abusivamente da vontade po
pular, de vez que, contra a manifestação da esma· 
ga:dora maioria_ do corpo eleitoral, quer perma

-nEcer àJr_en_te·da Presidência ~a R_epúbl!ca. 
- --A nós Constituintes caberia a missão histórica 
de expungir defmitivamente o bionismo no Brasil. 
Aliás, a sabedoria pop~ar tem dito com razão: 
"Só restam. dois políticos biônicos brasileiros: o 
Governador do Distrito Federal e o Presidente da 
República, pois ninguém os elegeu e eles não 
assum_iréP'Jl compromisso com ninguém. Estão 
usurpando o poder político, numa atitude acintosa 
que tem levado à desobediência_ civil ou poderá 
levar a uma insatisfação popular generalizada e 
de imprevisíveis conseqüências". 

A desastrosa politica econômlco~financeira do 
_ 9ovemo F~er<;ll tem agravado mais a crise bfasi
.lelr~. ~-inguém pode confiar num Governo· que 
restJinge o ~_ário dos servidores públicos e traba
lhadoreS; achata a classe média com o trileão, 
m-altrata as donas~de-casa com aumento de pre
ços diários e exor?itantes, desagrada os profes-

seres e estudemtes pela falta de uma política edu
caciona.l sólida e"efi~a,z. afuge':l.ta _Os _t_!"~~alfi~pq_~es 

-Pelo arrocho salaria~ desestimula os empresários 
-pela violenta carga tributária, TniStrã a popula~ão 
·pelo fracasso~ permanente das políticas _imple
mentadas e qu'e nuhCã são satisfató,.Jj;ãS, enfim, 
ninguém de b·om -senso pode adn_1itit a perma
nência deSse Governo, _que em tão pouco tempo 
·Ca:uSõU tantOS ffiãles·ao-povo brasileiro. _ 

Votei pelo mandara-de quatrO-anOs. _Nã() pude 
nem~deveria fugir ·aos ditiunes da opinião pública. 
Não posso nem devo transigir com a desagre
gação SOcial, com a falta de autoridade, com 'ª' _ 
c.orrupção costumeira .. 

Votando nos quatro anos_ para o martdato do 
atual Presidente da República, perinanecrcoeren
te, como sempre fui, com o meu passado pOlítico 
e com as aspirações da maioria do povo norte-rio
grandense, de quem recebi o -mao_çlato pOlítico, 
pal-a nesta Câs:a" representar Cf:irteU Estado. 

A hiStória: ser1.r írnplacável com os ·que, neste 
momento decisivo, claudicarem ou traírem a von
tade pOpulãi. Não há -meio termo: ou ficamos 
do lado do povo, reaJizando já as eleições_ para 
a presidência da República, ou negamos ao povo 
o sagrado direito de ele!Qer diretainente seu Presi
dente. (Multo bem!) 

O SR. PRESIDENTE (FranCiSco RÕilemtierg) 
- Passa-se_ à 

ORDEM DO DIA 

Não há quo111m para deliberaçãÕ. 
.Nestas condiç_ões, a Presidênda deixa, de sub

metei- ao Plenário as matérias da pauta, consti
tuídadasMensagensn~ !45, 158.206.2!0,211. 
23!, 445 e 446. de !987. 39, 56, 79, 80, 101. 
108, J!Oel}l, de 1981!, 

O SR. PRESIDENTE _(Francisco Rollemberg) 
- Nada mais havendo a tratar, vou encerrar a 
sessão, convocando uma e)Çtra,ordJnária .. a _re_.;~_lí
zar-se amanhã, às 10 horas, com_ a seguinte 

ORDEM DO DIA 
1 

Discussão, em turno único, do Pare(:er_da_O>
missão de Relações ExterioreS sol;>re a M.en~gem 
n"' 145. de 1987 (n' 242/87, na·oogem). de 14 
de agosto de 1987, pela qual o Senhor Presidente 
da República submete à deliberaçã.o_ do Sena_c:lo 
a· escolha do Senhor Murilo Gurgel Valente, Em
baixador do Brasil junto ao Reino da Noruega, 
para, cumulativamente. exercer a função de Em
baixador do Brasg junto à Repúblic:=a da Islân~a. 

2 

Discussão, em turno único, do Parecer da Co
missão de Relações ~riores sol;lre a ~ensagem 
n~ !58, de !987 (n' 258/87, na_ origem). de 25 
de agosto_do cOrrente _ano; pela quaJ o Senhor _ 
Presiden~ da República submete à deliberação 

· do Senado a es_colha do Senh~:": Octáyio Ra_inbo 
da Silva Neves, Embaixador do Brasil junto à Re
pública da fndia, para, cumulativamente, exercer 
211 função de Embaixador do Brasil junto ao Reino 
do Nepal e ReplJblica de Sri l.anka. 
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3' 

Discussão, em turno único, do PareCer da-Co
missão de Relações Exteriores sObre a_ Mensagem 
n• 206, de 198'Z (n• 319187, na origem), de 24 
de setembro de 1987, pela qual o Senhor Presi~ 
dente da República submete à" deliberação do Se~ 
nado a escolha do Senhor AderbaJ Costa, Embai~ 
xador do Brasil junto à_República ~ooperativa~ cta 
Guiana, para cumuJatiVaménte, exei-cer a: função 
de Embaixador do Brasil junto a São Vicente e 
Granadinas. - · 

4 

Discussão, em turno único, do Parecer .da Co
missão de Relações Exteriores sobre a Mensagem 
n• 210, de 1987 (n' 334187, na origem), de 9 
de outubro de 1987, pela qual o Senhor Presi
dente da República submete à de1iberação do se
nado_ a escolha do Senhor Jorge Ronaldo de Le
mos Barbosa, Embaixador do Brasil junto à Repú
blica do Zaire, para cumulativamente, exercer a 
função de Embaixador do Brasil junto à República 
Popular do Congo. · - · ·-

5 

Discussão, em turno único, do Parecer da Co
missão de Relações Exteriores sobre a Mensagem 
n• 211, de 1987 (n• 335/87, na origem), de 9 
de outubro de 1987, pela qual o Senhor Presi
dente da República submete à deliberação do Se
nado a escolha do Senhor Guy Marie de Castro 
Brandão, Embaixador do Brasil junto à República 
do Senegal, para, cumulativamente, exercer a fim
çã.o de Embaixador do Brasil junto à Repúbltca 
Islâmica da Mauritânia. - --- - --

6 

Discussão, em turno único, do Parecer da Co
missão de Relações ExterioreS sObre a Mensagem 
n• 231. de 1987 (n• 392187, na origem), de 30 
de outubro de 1987, pela qual o Senhor Presi
dente da República submete à deliberação do Se
nado a escolha do Senh-or Jayme ViUa-Lobos, 
Embaixador do Brasll junto à República Gabo
nesa, para, cumulativamente, exercer a função 
de Embaixador do Brasil jW'lto à República da 
Guiné-Equatorial. 

7 

Discussão, em turno único, do Parecer de Co
missão de Relações Exteriores sobre a Mensagem 
n<? 445, de 1987 (n9 642/87, na Origem), de 3 
de dezembro-de 1987, pela qual o Senhor Presi
dente da República submete à deliberação do Se
nado a escolha do Senhor Sérgio Seabra de Noro
nha, Ministro de Segunda Casse, da Carreira de 
Diplomata, para exercer a função de Embaixador 
do Brasil junto ao Estado do Covelte. 

8 
Discussão, em turno único, ·do Parecer da Co

missão de Relações Exteriores sobre a Mensagem 
n• 446, de 1987 (n• 643187, na origem), de 3 
de dezembro de 1987, pela qual o Senhor Presi
dente da República submete à deliberação do Se
nado a escolha do Senhor Raymundo Nonnato 
Loyola de Castro, Ministro de Primeira Classe, da 
Cãri'eira de Diplomata, para exercer a função de 
Embaixador do Brasil junto à República das Fili
pinas. 

.9 

0i$c:tJs~º-~ tumO ún_ico.-dOj:iarecer d~ Co
missão de_Relações Exteri.ores.sobre a Mensagem 
n• 39, de 1988·(ri• 37188, na origem), de 19 âe 
janeiro de 1988, pela qual o Senhor Presidente 
da República subnlete à deliberação do Senado 
a e~o)Jla. do Senhor .Fe:mam:lo Silva Alve~, Embai
?íi!ldor do ªras_il junto à Rep_úf?Hca de_ Trinidad e 
Tobago, pãfa, cuniu1ativamente, exercer a função 
de_ Embaixador do_ Brasil junto à Comúnidãde 
de Domínica. ' 

10 

Discussão, em turno único,-do Parecer da Co
missão de Relações Exteriores sobre a Mensagem 
h' 56, de 1988 (n• 66188, na origem), de 2 de 
fevereiro de 1988, pela qual o Senhor Presidente 
da República submete à deliberação do Senado 
'ã escolha do Senhor Fernando Silva Alves, Embai
xador do Brasil junto à República de Trinidad e 
Tobago, para, cumulativamente, exercer a função 
de Embaixador do Brasil junto à Santa Lúcia. 

11 

Discussão, effi turno único, do Parecer da Ca
misão de Relações Exteriores sobre a Mensagem 
n•-79, ae 1988 (ri• 105/88, na-ongem);'ile f2 
de fevereiro do corrente ano, pela qual o Senhor 
Presidente da República submete à deliberação 
do-Sehãdc:ia eScOlha do Senhor Joa,quim lgnádo 
~Amazonas Macdowell, Ministro de Segunda Clas
se da Carreira de Diplomata para exercer a funÇão 
de Embaixador do Brasil junto ao Reino daTai
lândia. 

12 

Discussão, em turno único, do Parec_er da Co
mi~~~~-RelaÇõeS "Exteriores sobre a Mensag_eJ;TI 
n• &!,'de 1988 (n• )06/$8, na origem), cfe 12 
de fevereiro do corrente a;no,_ pela qual o Senhor 
Presiden_te da República submete à deliberação 
do Senado a escolha do Senhor Brian MiChael 
Ftã:Se"r f"{eeie, Ministro de Segunda CasSe, da Car
reir_a; de_ Diplomata, para exercer a função de Em
baixador do Brasil junto à República Federal da 
Nigéria. 

13 

Discussão, em turno único, do Parecer da_ Co
missão de Relações Exteriores_sobre a Mensagem 
11' 101, de 1988 (n• 128/88, na origem), de 15 
de março de 1988, pela qual_o Senhor Presidente 
da República submete à deliberação do Senado 
a escolha do Senhor _Renato Prado Guimarães, 
MinistrO de Primeira Classe, da Carreira de Diplo
mata, para exercer a função_ de Embaixador do 
Brasil junto à República da Venezuela. 

14 

Discussão, em turno único, do Parecer da Co
missão de Relações Exteriores sobre a Mensagem 
n1> 108, de 1988 (n~ 148/88, na origem), de 4 
de abril de 1988, pela qual o Senhor Presidente 
da- República submete à deUberação do Senado 
a e_scoJha do Senhor Rubens Antonio Barbosa, 
Ministro de Primeira ClaSse; dã Caireifã de "Diplo
mata, para exercer a função de Embaixador na 
delegação permanente do Brasil junto à Associa
ção Latino-Americana de Integração. 
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15 

DiscussãO, em_ turn_o _úni!:o_. do Parecer da Co
missão_ de Relações Exteriores sobre a Mensa-9em 
n• 110, de !988 :(n• 159/88, ria Õrlgem), de '20 
de abril do corrente, pela qual o Senhor Pre"sidente 
da República submete _à deliberação do ,Senado 
a esColha dÕ Serihor ASdnibal Pinto de (llysséa, 
Embaixador do Brasil junto_ao Estado de Israel, 
para, cumulativamente, exercer a funçcão de Em
baixador do Brasil- junto_ à República d_o-Chipre. 

16 

Dise.us_são, em turno único, do Parecer da Co-
- n1lSsãó ct_e Relaçóes ExteriOres Sobre a Mensagem 

n• III, de 1988 (n• 160/88, na origem), de 20 
de abril de 1988, Pela qual o Senhor Pre_sidente 
da República submete à deliberação do Senado 
a escolha do Senhor Ronaldo Mota S<irdenberg, 

- Embaixador do Brasil juntó à Uhião das Repú
blicas Soviéticas, pará cumu1atlvarilente, exercer 
a função de_ Embaixador do Brasil junto à Repú
blica PopUlar da Mongólia. 

O SR. PRESIDENTE (Francisco Rollemberg) 
-Está encerrada _a ~essão. 

(Levanta-Se a sessão às 12 horas e 55 minu
tos) 

PORTARIA N• 8, DE 1988 

O Primeíro-5ecretário do Senado Federal, no 
uso das suas atribuições regimentais,_ resolve de
signar Afrânio Cavalcante Melo Júnior, AsSessor 
Legislativo, Aureliano Pinto_ de Menezes, Técnico 
Legislativo e Paulo de Tarso Bonavides GotNeia 
de Barros, Técnico Legislativo, para, sob a presi-
dê_ncia ___ çl.o primeirq,_ integrarem a Comis_são de 
inquérito incumbida de apurar os fatos constante 
do Processo n" 007977/87-5. 

Senado Federal, 14 de_junho de 1988. -Sena
dor Jutahy Magalhães, Primeiro-Secretário. 

PORTARIA N' 9, DE 1988 

O Primeiro-Secretário âo Senado Federal, no 
uso das atnbuições que lhe confere o artigo 472, 
item II, do Regulamento Administrativü do Senado 
Federal e tendo em vista o Que corista-do Processo 
n9 019.608/87-0, resolve suspender a servidora 
lnésia Custódia, AsSistente Legis_lativo, Çl~sse "Es
pecial", Referência NM-35, do Quadro Permanen
te, nos termos do art. 463, lféffi JD, combinado 
com o artigo 467 do Regu1amento Administrativo 
do Senado Federal, por 30 (trinta) ãias, a partir 
desta data, de acordo com a c_ondusão da Comis
são de Inquérito 1nstaurada pela Portaria n9 2, de 
1988, desta Primeira Secretariei.---- -

Senado Federal, 14dejunhode 1988:-...:.:::sena
dor Jutahy Magalhães, Primeiro-Se"Cretario. 

- EDITAL DE CONVOCAÇAO 

O Dirétor-Gerial do Senado Federal, tendo em 
vista o disposto no Ato do Preside1)te do S~fiãdo 
Federal n~ 81. d~ I988, convoca. o.s: c;~ndidatos 
abaixo relacionados para, nos termos dos__Atos 
da Comissão Diretora n9S 26, de 1987,_ e 25, de 
1988,- Publicados, respectivamente, nos DCN 11 
de 21-5-87 e 7-6-88, tomarem_ posse_ no._ cargo 
de provimento efetivo de Asses_sor Legislativo da 
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Parte Especial do Quadro de Pessoal do Senado 
Federal: 

1 -Geraldo Correia Barbosa 
2-Maria de Guadalupe Teixeira Vare lia 
3-Arakén Tabajara do Nascimento Costa 
4-Aréslo Teixeira Peixoto 
5 -Sonilton Fernandes Campos 
6-Edison Rodrigues Chaves 
7-Rubens Cesar Lanius 
8-Vera Maria Americano de Oliveira Bueno 
9-Francisco Baker Méio Filho 

!O-Fernando Dídimo Pereira Barbosa Vieira 
11 -Itamar Alves Barbosa 
12-Antonio José Barbosa 
13 -Orlando José Leite de Castro 
14 -Antonio da Silva Araújo 
15-Maria do Socorro_Menez.e_s_de_Souza 
16-Fernando Braga Batinga de Mendonça 
17-Ublrajara Leão da Silva 
18-FranCineti Costa Figueiredo 
19-Maria de Lourdes Pereira de Souza 
20-Maria Oaudia Drumond Trindade 
21 -Nelson Ribeiro Mendes 

22-- Hélio de Sá Almeida 
23-Aritonio de Pádua "Carneiro 
24- Lourenço Pau1o da Silva Cazarré 
-25- Neusa Madsen Arruda 
26 .:.._ Donalva Caixeta Marinho 
-27 .=.Fernando Arruda MoUI:a 
28-SérgioWaldeck de Caivalho _ 
29 -João Agripino de Vasconcelos Maia 
30-Eliane Cruxên Barros de Almeida Madel 
31-Regina Coeli Faria Braz Siqueira 
32-Domingos Antonio Campagnolo 
33- Carmen Silvia Rodrigues da Cunha __ 
34-João Domingos Wolff da Silva 
35 -Pedro Carrera Palineira 
36 -Giison Antonio Çalzavara. 
37 - Reginaldo da Silva 
38 ~ Evândro Rodrigues Leda_ 
3g-Thereza Carmelita Souto Nobrega 
40-Ana Luiza Fleck Saibro 
4 i-:..._ Ubiramar Lopes de Sousa 
42 -Amato Luiz Alves 
43 "'-':""Antonio Olimpio de Assis Henriques 
44-Margarida Maria Mattos Magalhães 
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45- Norma Walderez Santos Pereira de Cas-
tro 

46-Francísco José dos Santos Braga 
47 -Aylton Outra Leal 
48-Adolpho Perez 
49-Luiz Carlos Pelizari Romero 
50- Berenice de Sousa Otero -
51-Maria Aparecida Santos Pereira 
52-André GuStaVo Stlunpf Alves de Souza 
53-Maria de Lourdes de Medeiros Kain 
Os candidatos deverãO comparecer ao 59 andar 

do Edifício Anexo I do &nado Federai, de Segun
da-feira a sexta-feira, no horário de 9:30 às 11:00 
horas e de 14:3<Yàs 17:30 horas, com os seguintes 
documentos: 

I) Carteira de Identidade; 
D) Certidão de Nascimento ou Casamento; 
lli) Cartão de Inscrição no Cadastro de Pessoa 

Física; 
lV) Certificado de Reservista; 

_V) lrtulo de Eleitor; e 
VI) Declaração de Bens. 

. Brasil ia, 1 O de jUnho de 1988.--José Passos 
Pôrto, Diretor-Geral. 
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DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL 
SEÇÃO II 

ANO XLIII- N• 63 QWNTA·FEIRA, 16 DE JUNHO DE 1988 BRASILIA- DF 

SENADO FEDERAL 

1-ATA DA 15" REUNIÃO, EM 15 DE 
JUNHO DE 1988 

1.1 -ABERTURA 

1.1.1-Comunicação da Presidência 

- [nexistência de quorum para abertura 
da sessão. -

- Convocação de sessão extraordinária a 
realizar-se amanhã, dia 16, às 1 O horas e _30 
minutos, com Ordem do Dia que designa. 

!.2- ENCERRAMENTO 

!.3-EXPEDIENTE DESPACHADO 

1.3.1- Mensagem do Senhor Presi
dente da RepúbUca 

SUMÁRIO 

- N9 127/88 (n" 223/88, na origem), pela 
qual o Senhor Presidente da República solicita 
autorização para que a Prefettura Municipal 
de lpameri (GO), possa contiãtar operação 
de crédito, para o fim que especifica. 

1.3.2- Projeto de lei 

:...._ Projeto de Lei do Senado_ n? 44/88, de 
autoria do Senador Nelson Carneiro, que 
"acrescenta dispositivo à LE'i n" 6.439, de 1? 
de setembro de 1977, com vistas a determinar 
a participação de aposentados e representanw 
tes de APAE nos órgãos de administração pre
videnciária que especifica". 

L3.3- Comunicação do Presidente 
do Senado Federal 

- Designação dos membros da Comissão 
Mista de Orçamento. 

2-DIRETORIA GERAL DÓ SENADO 
FEDERAL 

- Edital de ConV<lcação 
- EXtrato de Termo Aditivo 

3-ATADECOMISSÃO 

4-MESA DIRETORA 

5- LÍDERES E VI CE· LÍDERES DE 
PARTIDOs 

6 "-COMPOSIÇÃO DE COMISSÕES 
PERMANENTES i 

-I 

Ata da 15" Reunião, em 15dejunho de 1988 
2~ Sessão Legislativa Ordinária, da 48~ Legislatura 

Presidência do Sr. Dirceu Carneiro 

ÀS 10 HORAS. AC!iAM·SE PRESEJYTES OS 
SRS. SENADORES: 

Mário Maia- Aluizto Bezerra - Nabor Júnior 
- Leopoldo Perez - Carlos De'Caflí- Áureo 
Mello - Odacir Soares_ - Ronaldo Aragão -~
João Menezes """"'Almir Gabriel - Jarbas Passa
rinho- João Castelo -Alexandre Costa- Edi
son,Lobão- João Lobo- Chagas Rodrigues 
-Alvaro Pacheco ....;.. Afonso Sancho - Gd Sa
bóia de Carvalho - Mauro Benevides - Carlos 
Alberto -José Agripino- Lavoisier Maia- Mar
condes Gadelha- Humberto Lucena- Raimun-

do Ura - Marco Maciel - Ney Maranhão -
Mansueto de Lavor - Guilherme Palmeira - Di
valdo Suruagy- Teotonio Vilela Filho- Albano 
Franco- Francisco Rollemberg ....:._ Lourival Bap
tista ..,...._-- Luiz Viana - Jutahy Magalhães - Ruy 
Bace1ar--J.osé Ignácio Ferreira- Gerson Cama
ta --J_oão Calmon - Jamü Haddad - Nelson 
Carneiro - Itamar Franco - Alfredo Campos 
......,. Ronan Tito - Severo Gomes - Fernando 
Henrique Cardoso -Mário CoVãs -Mauro Bor
ges -Iram Saraiva -Irapuan Costa Júnior.:..._ 
Pompeu de Sousa - Maurído Corrêa - Meira 

Filho- Roberto Campos - Lo_uremberg Nunes 
Rocha - Márcio Lãcerda - Mendes Canale -
Rachid Saldanha Derzi- Wilson Martins -A.ffon
_so Cama!"go- José Richa -Jorge Bomhausen 
- Dirceu Ccimeiro - Nelson Wedekin - Carlos 
Chiarelli -.José Paulo Bisol--.José F"ogaça. 

O SR. PRESIDENtE (Dirceu Carneiro):..:.:.. A 
lista de presença acusa o comparecimento de 
69$rS. Senadores. E_ntretaritO; nãO há em plenáriO 
o quorum regimental para abertura da sessão. 
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PASSOS PORTO 
Oiretor-Geral do Senado Federal 
AGACIEL DA SILVA MéiA. 
Diretor Executivo 
LUIZ CARLOS DE BASTOS 
Oiretor Administrativo_ 

JOSECLER GOMES MOReiRA 
Oiretor Industrial 
LINOOMAR PEREIRA DA SILVA. 
Oiretor Adjui1to 

Nos termos do § 29 do art. 180 do Regimento 
Interno, cr expediente que se encontra sobre a 
mesa s_erá despachado pela Presidência, indepen
dentemente de leitura. 

Nestas condições, vou encerrar a presente reu
nião convocando sessão extraordinária para anla
nhã, às 1 O horas e 30 miõutos, cóm a Segtiirite 

ORDEM DO DIA 

1 

Discussão, em turno único, do Parecer da Co
missão de Relações Exteriores sobre a Mensagem 
n• 145, de 1987 (n• 242/87, ria origem), de 14 
de agosto de 1987, pela qual o Senhor_?residente 
da República submete à deliberação do Senado 
a escolha do_Seohor Murillo Gurgel Valente, Em
baixador do Brasil junto ao ReinO da Noruega, 
para, cumulativamente,_exercer a função de Em
baixador do_Brasil junto à República da Islândia. 

2 

Discussão, em turno únlcó-;-do Parecer da Co~ 
missão de Relações Exteriores sobre a Mensagem 
n" 158, de 1987 (n• 258/87, na or!gerri), de 25 
de agosto do corrente ano, pela qual o Senhor 
Presidente da República submete à deHbefãÇaO 
do Senado a escolha _do_Senhor Octávlo Rainha -
da Silva Neyes, Embaixador do Brasil junto à Re
pública da India, para, cumulativamente, exercer 
a função de Embaixador do Brasil junto .ao Reino 
do Nepal e República de Sri Lanka. 

3 

Discussão, em turno único, do Parecer -da Co~ 
missão de Rel~ções Exteriores sobre a Mensagem 
n• 206, de 1987 (n• 319/87, na origem), de 24 
de setembro de 1987, pela qual o Senhor Presi
dente da República submete_à_d~lib_er:~_ão_do_Se.:- _ 
nado a escolha do Senhor Aderbal Costa, Embai
xador_ do Brasil juflto _à República Cooperativa da 
Guiana, pãra~ Cufuu1at:iVãmente, exercer a função 
de Embaixador do Brasil junto a São Vícente e 
Granadinas. 

4 

Discussão, em tumo único, do Parecer da Co
missão de Relaçôes Exterlores sobre a Mensagem 
n'i' 210, de 1987 (n9"334/87, na origem), de 9 
da outubro de 1987, pela qual o Senhor Presi-
4ente da República sobmete à deliberação do Se-

EXPEDIENTE 
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nado a escolha do Senhor Jorge Ronaldo de Le
mos Barbosa, Embaixador do Brasil junto_ à Repú
bliCa do la1ré,- pãrã~ cumulativamente, exercer a 
função de Embaixador do Brasil junto à República 
P~e~ar ~? S-~99· __ _ 

5 

Discussão, em ti.tmo único;· do Parecer da Co
missão de_ Relações Exteriores sobre a Mens_agem_ 
n' 211, de 1987 (n' 335/87, na origem), de 9 
de outubro de 1987, pela qual o Senhor Presi
dente® República submete à deliberação do Se
nado a escolha do Senhor Ouy Marie de Castro 
B~dão, Embaixador do Brasil junto à República 
do Senegal, para, cumulativamente, exercer a fun
-ção de--Ein~_aiXã~or dO Hrasil júnto à República 
Islâmica da Mauritânia; -- . · 

6 

Discii_sSãO, em turnO úilkó,' do Parecer da __ Co
missão de RelaçOes Extel-iôies sobre a MenSã"gem 
n" 231, de 1987 (no 392/87, na origem), de 30 
de outubro de 1987, pela qual o Senhor ?resi
dente da República submete à deliberação do Se
hãdo _a esColha do Senhor Jayme Villa-LObos, 
Embaixador do Brasil junto à República ·a~o
n~1!.__pará, c~mulativarnente, exercer a função 
de Embaixador do Brasil j1.:1nto à República da 

_ Guiné-Equatorial. -

7 

Discussão e·m turnõ único,- do Parecer da Co
ll)issã~ __ de Re_lações _Extedores so_bre_a_-Mensage!TI 
n' 445, de 1987 (n' 642/87, na origerri), de 3 

_ 9~ dezemf?re> de 1987, pé la qual o Senhor ~resi
dente_ da República submete a deliberação do Se
nado a esColha dO Sen!ior Sergio Seabra-de Noro
nha, Ministro de S_egunda ClaSse, da Carreira de 
Diplomata1 para exercer a ~nção de Embaixador 
d9 Bras~ Junto ao Estado do Coveite. 

8 

--- Olscussão, em turno único, do Parecer dá-Co
m~~-~~ Rel~ções Ext~~ores So!>re a Men-Sagem 
n• 446, de 1987 (n• 643/87, na origem), de 3 
de dezembro de 1987, pela qual o Senhor -Presi
dente da República submete à deliberação do se
nado a escolha do Senhor 8aymundo Nonnato 
Loyola de Castro, Ministr9 de Primeira Classe, da 
Cãff~ír{í dé Dij:jlorhªta, para eXer<:er a funÇão de 
Efnbaixador do Brasil junto à República.das Fili
pinas. 

9 

Discussão, em_tumi:l únl~o. do Parecer da Co
missão de Relações EXteríorés _Sobre a Mens-ag~m 
n" 39, de 1988 (n' 37/88, na origem), de 19 de 

--janeiro- de 1988, pela qual o Senhor Presidente 
~ ... da República submete à deliberação do Senado 
- a escolha do Senhor Fernando Silva Alves, Embai-
-xaaor do Brasil junto à República de T rinidad e 
Tobago, para, cumulativamente, exercer a função 
de Embaixador do Brasil junto à Comunidade 
Domínica. · 

10 

Discussão, em turno único, do Parecer da Co
missão de Relações Exte"riOres SObre a Mensagem 
n<> 56, de 1988 (no 66/88, na_origem), de 2 de 
fevereiro de 1988, pela qual o Senhor Presidente 
9a ~epública" Subm-ete à deliberaçao do Senado 
a escolha do Senhor F e mando Sil~ AlveS, j::mbai
Xãdor do Brasil junto à República de T rinidad e 
Tobago, para, cumulativamente, exercer a função 
de Cmba~ador do Brasil junto à Santa Lúcia. 

11 

Discussão, em turno único; do_Parecef da Co
missª-o de Relações Exteriores sobre a Me_o~gem 
nr79, de 1988 (n9 105/88, na origem), de 12 
de fevereiro do corrente ano, pela qual o Senhor 
Presidente da República submete _.à deliberação 
do Senado a escolha do Senhor Joaquim Jgnácio 
-Amazonas Macdowell, Miriísti'O de Segundã Clas
Se, da Carreira de Diplomata, para exercer a fun
ção ~e Embaixador do Brasil junto aO -Reino da 
Tailândia. 

12 

DiscussãO, em turno único, do Parecer da CC:. 
misSão de Relaçôes Exteriores-sobre a Mens8gem 
n• .. ao. de 1~58 (n' 106/88, na origem), de 12 
de fevereiro· do cOrrente ano, pela qual o Presi

: .dente da República submete à deliberação do Se-< 
nado a escolha do Senhor Brian Michael FrM"er 
Neele, Ministro de Segunda ClasSe, da Carreira 
de Diplomãtã, para exercer a função de Embai
xador_ do Brasil junto à República Federal da Nigé--
fiá-- -

13 

:-Discussão, ~~ turno único, d~ Parecer da Co
missão de Relações Exteriores Sobre ã. ~nsagem 
n' 101, de 1988 (n' 128/88, na oiígem), de 15 
de março de 1988, pela qual o Senhor Presidente 
da República submete à deliberação do Senado 

--~"--'-·-' -~-- ~--.--_, ,. _ __,..-;;:.'----"'-----·--'-'--
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a escolha do Sen_hpr Renato Prado .Guimarães, 
Ministro de Primeira Oasse, da Carreira de Diplo
mata, para exercer a fun_ção de Erobapmdpr do 
Brasil junto à república da Venezuela. 

14 
Discussão, em turno único, do Parecer da Co

missão de Relações Exteriores sobre a Mensagem 
n9 108, -de 1988 (n9 148/88, na origem), de 4 
de abn1 de 1988, pela qual o Senhor Presidente 
da República submete à deliberação do Senado 
a escolha do Senhor R®erno Antonio Barbosa, 
Ministro de Primeira Oasse, da Carreira de Diplo
mata, para exercer a função de Embaixador na 
delegação permanente do BrasU junto à Associa
ção Latino Americana de Integração. 

15 

Discussão, em turno único, do Parecer da CO
missão de Relações Exteriores sobre a Mensagem 
n" 110, de 1988 (n• 159/88, na ortgem), de 20 
de abril de 1988, pela qual o Senhor Presidente 
da República submete à deliberação do Senado 
a escolha do Senhor Asdrubal Pinto de Ulyss_éa, 
Embaixador do Brasil junto ao Estado de Israel, 
para, cumulativamente, exercer a função de E;m
baixador do Brasil junto à República do Chipre. 

16 
Discussão, em turno único, do Parecer da_~o

missão de Relações Exteriores sobre a_ Mensag~m 
n" 111, de 1988 (n• 160/88, na ortgem), de 20 
de abril de 1988, pela qual o Senhor Pres:dente 
da Repóbltca submete à deliberação do Senado 
a es.colha do Senhor Ron21ldo .MQ.ta Sar_denberg, 
Embaixador do Brasi1 junto à União das Repú
blicas Socialistas Soviéticas, para, cumulativa
mente, exercer a função de Efnbaixador do Brasil 
junto à República Popular da Mongólia. 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro)- Es
tâ encerrada a reunião., 

(Levanta-se a reuniáo às I O horas e 35 
minutos.) 

EXPEDIENTE DESPACHADO /'/OS TER
MOS DO § 2', DO ART. 180 DO REGJME/'1-
TO /NTER/'10: . 

MENSAGEM DO PRESIDENTE 
DAREPÚBUCA 

MENSAGEM 
N•127, de 1988 

(1'1' 223/88, na origem) 

Excelentíssimos Senhores Membros do Sena
do Federal: 

Nos termos do artigo 42, item VI, da Consti
tuição Federal, tenho a honra de propor a Vossas 

DIÁRIO DO CONGRESSO NAOONAL (Seção U) 

Excelências: seja autorizada a Prefeitura Municipal 
de lpameri (QO), Com base· no que estabelece 
Oc § 19 do artigo 29 da Resolução n9 93n6, alterado 
pela Resolução no 140/85, ambas do Seriado Fe
deral, a contratar operação de crédito no valor 
de Cz$ 33.960.800,00 (trinta e três milhões, nove
centos e sessenta r:nU e oitocentos_ cruzados), cor
respondente a 80.000 OTN de Cz$ 424,51, em 
outubro/87, jurito à Caixa Econômica Federal, 
destinada à execução de obras do Programa PRO
DURB, no município, de conformidade com a 
inclUsa Exposiçã_o de Motivos do Senhor Ministro 
de Estado da Fazenda. 
--Brasília, 13 de junho de 1988.- José Samey. 

(À publicação.) 

PROJETO DE LEI 
PROJETO DE LEI DO SENADO 

N• 44, de 1988 

Acrescenta dispositivo à Lei n9 6.439, 
de 1' de setembro de 1977, com vistas 
a determinar a participação de aposen· 
tados e representantes de APAEs nos 
órgãos de administração previdenciárla 
que especifica. 

O congreSso Naciona_l decreta: 

Art. 1~ É acresc~ntado ·ao art. 33 da Lei n~ 
6.439, · de-1"' de- Sete-mbro de _1'977, o següinte 
parágrafo únkb: - · - · _ _ _ 

Parágrafo Único. A organização das entidades 
componentes do S[NPAS estabele~erá que, uma 
das diretorias do lNPS será obrigatoriamente 
preenchida por repres_entantes dos aposentados 
a ser_ indicado em eleição- de sua entidade. de 
classe de nível nacionaJ,_bem como que, a partir 
da mesm.a d_ãta, uma das diretorias .do INAMPS 
será ocupada por representantes das AssociaÇões 
de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE), 

-Art. 29 Esta lei entrará em vigor na data de 
sua publicação. 

Arl 3o Revogam-se_ as disposições em con
trário. 

Justlftcação 

Ao instituk o Sisterita Nacional da Previdência 
e Assistência SciciaJ (SINPAS), que passou a ser 
constituído de órgão diversos como o lAPAS, o 
INPS, o INAMPS, etc., cuidou a Lei n~ 6.43.9, de 
19 de setembro de 1977, através do art. 33, de 
a1ribuir ao Poder Executivo a tarefa específica de 
organizar dfias entidades em prazo relativamente 
curto, de modo a implantá-las e a colocá-las a 
funcionar já a partir de ]9 de julho de 1978. 

Isto deu ao_Exãcutivo autonomia suficiente que, 
entretanto, não foi bem aproveitada para fazer 
que os verdadeiros responsáveis pela existência 
das instituições previdenciárias - os segurados 
e beneficiários em geral - pudessem participar 
das respectivas administrações. E essa omissão 
é tanto mais sentida no que diz respeito aos apo
s~ritaâos, no"casó do INPS que lhes paga os béne
ffciOs, bem cOffió-ãos-_eXCepcionais, no caSo do 
INAMPS que lhes presta assistência médica, eis 
que é imensa a distância que oS seperci das medi-
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das pretensamente tomadas em seu favor por 
quem deveriam auscultá-los, rilas não o fazem. 

Nosso projeto cuida, pois, tão-somente, de:~a
nar tal lacuna, determinando (através do acrés
cimo de parágrafo único ao art. 33, da Lei n? 
6A39n7) que, uma das diretorias doJNPS e uma 
das do INAMPS sejam ocupadas, respectivamen
te, por representantes dos aposentados e das as
sociaçõeS de país e amigos dos excep-êionaiS. É 
fonna maiS do que correta de esses beileficiáli.os 
da previdência social terem vez e vot<f lia' adrlitrlls-
tração das c_itadas instituições: _-

Sala-das sessões, 15 de junho-de 1988 .. -
Nelson Carneiro. 

LEI N• 6.439 
DE 1• DE SEIEMBRO DE 1977 

Institui o Sistema Nacional de Previ
dência e Assistência SodaJ, e dá- outras 
providências 

Art. 33.- O Poder Executivo_ baixará o regula
mento desta Lei e tomará providência para a orga
nização das novas entidades, a reformulação das 
remanescentes e a liquidação das extintas, com 
declaração da extinção de sua personalidade jurí
dica, a fun de que o SINPAS seja efetivarriente 
implantado até 1 ~ de julho de 1978. 

............ -;x;;;;bii~~ç§~)·····-······-·········--··· ............ . 

COMUNICAÇÃO DO PIÍESIDEI'ITE DO 
SENADO FEDERAL 

Nos termos do § 1 ç do art 90 do_ Regimento 
Comum, a Comissão Mista que examinará. o Pro
jeto de Lei Orçamentária da União para o exercício 
fmanceiro de 1989 deVe Ser_constituída até a pri-
meira quinzena do corrente mês. __ . -·-

Em obediência ao Dispositivo 'Regimental e de 
acordo com as indicações das Uderanças, desig
no,_ para a referida Comissão: -

SENADORES 

Titulares 
PMDB 

Leopoldo Peres 
Almir Gabriel 
Chagas Rodrigues 
Ronan Tito 
Francisco RoUemberg 
José Richa 
Raimundo Ura 
Ruy Bacelar 
Saldanha Derzi 

João Menezes 
Álvaro Pacheco 
Edison Lobão 

João Castelo 

PFL 

PDS 

.Plll 

Louremberg Nunes Rocha 

Suplentes 

Nelson Wedekin 
Meira Filho 

Nelson Cãfneiro 

João lobo 

Lavoisier7"~\aia 



17 46 Quinta-feira 16 

PDT 

Mauricio Corrêa 

DEPUTADOS 

Titulares 

Antônio Câmara 
Antônio Mariz 
Cid CaJValho 
Daso Coimbra 
Genebaldo Correia 
Gidel Dantas 
lrajá Rodrigues 
fsrael Pinheiro Filho 
João Agripino Neto 

PMDB 

João Carlos Bacelar 
José Carlos VasconceDos 
Marcos Queiroz 
Mauro Sampaio 
Nilson Gibson 
~der Barbosa 
Roberto Rollemberg 
Ruben Figueiró 
Santinho Furtado 
Vtrgildásio de Senna 
Wagner Lago 
Walm.or de _Luca 

Antônio Ferreira 
Ainaldo Prieto 
Anníbal Barcellos 
Eraldo Tinoco 
Furtado Leite 
João Alves 

PFL 

João Machado Rollemberg 
Jofran Frejat 
Paeslandim 
SérQio Brito 
Simão Sessim 

Jorge Arbage 
Felipe Mendes 
DarcyPozza 

Fábio Raunheitti 
Féres Nader 

CesarMaia 

PDS 

PTB 

PDT 

Adhemar de Barros Filho 

Plínio Arruda Sampaio 
VrrgíJio Guimarães 

PT 

PDC 

Siqueira CampOs 

PL 
José Luiz de Sá 

PSB 

Abigail Feltosa 

PCdoB 

Aldo Arantes 

Suplentes 

Ubiratan Aguiar 
Lélio Souza 

Luiz V~anna_Neto 
Ne,storD!.Iar!:e 

RauJ Belém 
Renato Viana 

Tito Costa 

Geovahi Borges 
José Camargo 
Paulo Pimentel 
Rubem Medina 

Telmo Kirst 

Roberto Jefferson 

Luis SaJOnião 

Vladimir Palmeira 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 

o _Dir®r-.Q_eral do Senãdo _Federal, tendo em 
viSta Õ disposto no -_ato do_ ?_residente do Senado 
Federal n9 81, de f988, -c0l1Vbca os candidadatos 
abaixo relacionados para, nos termos dos Atas 
da ConliSSão Difetora nÇ>S 26, de 1987, e 25, de 
1988, Publicados, respectivamente, nos ~N _li 
de 21 w5w87 e 7-6-88, tomarem posse no cargo 
de provimento efetivo de Assessor Legislativo da 
Pãrle ESpecial do Quadro de Pessoal do Senado 
Federal: · · 

01-Geraldo Correia Barbosa 
· 02....:..:..Maria de GuadaJupe Teixeira VareUa 
-o3-=-Arakén Tabajara do Nascimento Costa 
04-Arésio Teixeira Peixoto 
05-Sonilton Fernandes Campos 
06- Edison Rodrigues Chaves 
07-Rubens Cesar Lanius 
08-Vera Maria Americano de Oliveira Bueno 
09- Francisco Baker Méio Filho 
1 O- Fernando Dídimo Pereira Barbosa Vieira 
1 L- ltamacA1ves Barbosa 
12-AntonioJosé Barbosa 
13-Orlando José Leite de Castro 
14 -Antonio da Silva Araújo 
15 -Maria do Socorro Menezes de Souza 
16-Femarldo Braga Batinga de Mendonça 
17 - Ubiraja'ra Leão da Silva 
ia- Francineti Costa Figueiredo 
19-Maria de Lourdes Pereira de Souza 
20-Maria Claudia Drumond Trindade 
21 -Nelson Ribeiro Mendes 
22-_ líeliO de Sá Almeida 
23 -Antonio de Padua Carneiro 
24- Lourenço Paulo da Silva Cazarré 
25-Neuza Madsen Arruda 
26-Donalva Caixeta Marinho 
2'1 """--Fernando Arruda Moura 
28-Sérgio_Waldeck de CaiValho 

-:~, 29 ....:..João Agripino de Vasconcelos Maia 
30.:...... Eliane Cruxên Barros de Almeida Madel 
31-Regina Coeli Faria Braz Slqueira 
32- Domingos Antonio Campagnolo 
33~---_-Carmem'Silvia Rodrigues da Cunha 
34 -João Domingos Wolff da Silva 
35-Pedro Carrera Palmeira 
3_6-_ Gilson Antonio Calzavara 
37-B,_eginaldo da Silva 
38-Evandro Rodrigues Leda 
39....::. Theà:za Carmelita Souto Nobrega 
40-Ana Luiza Aeck Saibro 
41-Ub[ranar Lopes de Sousa 
42 -=Amaro Luiz Alves 
43-:.::.:.. Antonio Olímpia de Assis Henriques 
44-Margarida Maria Mattos Magalhães 
45-.Norma Walderez Santos Pereira de Cas-

tro 
46- Frimcisco JOsé dos Santos Braga 
47 -AyltonDutra Leal 
48 .i... Adoipho Perez 
49- Luis Carlos Pelizari Romero 
50 :..::s-erernce de Souza Otero 
51 -Maria Aparecida Santos Pereira ·· 

_52 .,..,...J\ridré Gustavo Stumpf Alves de Souza 
53--Maria de Lourdes de Medeiros Kain 

Os candid8t0s deverão comparecer ao 59 andar 
do edifício ariexo 1 do Setiado Federal, de segun
da-feira a se~-feira, no_ horário de 9:30 .às 11:00 
horaS e de 14:30 às 17:30 horas, com os. seguintes 
gocumentos: 

Junho de 1988 

I) Carteira de_ Identidade; . 
II) Certidão de Nascimento ou Casamento; 
III) Cartão de Inscrição no Cadastro de::: Pessoa 

Física; _ 
IV) Certificado de Reseivista; 
V) Título de Eleitor; e 
VI) Declaração de bens. __ _ 
Brasma, 1 O de junho de 1988. -José .Pas!!OS 

Pôri:o, 15iret0i-Geral. 

EXlRATO DE CONTRATOS EI<XI 
. . TERMOS ADI11VOS 

.Espécie: Primeiro Tenno AditivO 0 9 63/88-
Contratada: Oínica Radiológica Ltda. 
Conbatante: Senado Federal 
Objeto: Prestação de serviços radiológicos e 

ecográficos. . - - -
licitação: InexiQJbilidade de licitação, com ba- . 

se no parágrafo único do art. 7~ _do Ato _n? 9/~6 
da Comissão_ Diretora. _ _ _ _ 

Crédito pelo qual correrá a despesa: À con
ta do Programa de Trabalho n 9 

0101428.2004/761, Natureza da Despesa n9 

3132-010912~ - - . - ..... 
Empenho: Foi emitida Nota d_e Empe~ho n9 

012272/6, de 27-05-88 
Valor contratual: Estimado em "Cz$ 

100.000,00 (cem mil cruzados). 
VIgência: 1 •-6-88 a 30-6-88 
Signatários: Pelo Senado Federal: Dr. José 

Passos Pôrto. pela contratada~ Márcio Fernando 
Ribeiro Nader. . _ _ _ _ 

Amamy Gonçalves Martins, Diret?r da SuJ:: 
secretaria de Administração de Matenal e_ P.abi· 
mônio. 

ATA DE COMISSÃO 
COMISSÃO PARLAMENTAR DE 

INQQÉRITO 

Criada através da Resolução no;o 22, de 
1988, destinada a investigar, em profun· 
didade, as denúncias de lrregularidad~, 
inclusive corrupção da admlnlstraçao 
pública, ultimamente tomadas ~o not6-
rias pelos meios de comunicaçao. 

8• REUNIÃO, REAUZADA 
EM 4 DE MARÇO DE 1988 

Aos quatro dias do mês de março do ano de 
mil novecentos e oitenta e oito, às naves hor~ 
e quarenta e cinco minutos, na sala da Comissao 
de Finanças, presentes os Senhores Sena~o~ 
JoséJgnácio Ferreira (Presidente), Carlos Çh~arelh 
(Relator), Mans_ueto de Lavor, Affonso Camarg'?, 
ltamar Franco, JoSé Paulo Biso!, Chagas Rodn
gues Jutahy Magalhães, José Agripino Maia e 
Mauricio Correa, reúne-se a Comissão Parlamen
tar de Inquérito destinada a investigar, e~ pro~n
didade, as denúncias d~ irregularidades, Jnclustve 
corrupção na Administração Pública, ultimamer:
te tomadas tão notórias pelos meios de comum
cação. Presente, ainda, o Senhor Senador Fernan
do Henrique Cardoso_. Deixam de: comparecer, 
por motivo j~stificado, os Senhores Sena~ores 
Mendes Canale e Severo Gomes._ Havendo nume
ro regimental, o ~enhOr Presidente ?:clara abe_r
tos os trabalhos da Comissão e solte~~ que S~Ja 
dispensada a leitura d~ Ata_d_a. ~:euma_q_ an~enor 
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que, logo após, foi considera_d~ aprovada. Com 
a palavra, o Senhor seriàdOr'Itamar FrancO, cO
munica aos demais Membros dª C:omis;:@o que; 
a partir de hoje, os Senhores Senadores poderão 
utilizar o terminal do computador, para consulta 
na documentação que compõe o acervo desta 
CP!. 0-Seilhor Presidente- convida o Dr. Michal 
Garterikraut. ex-SecretáriO-Q"eral da Seplan para 
tomar assento à Mesa. Após o juramento de praxe, 
inicia se_u depoimento esclareCendo que assumiu 
a Secretaria-Geral da Seplan em 15 de _abril de 
1987, a convite do então-Ministro Anibal Teixeira 
de Souza e_ que as -funçõeS de Seç:(e:_târio-QetaJ. 
são essencialmente de_ planejamento e coorde
nação. No caso_ da Septan, o Secretário-Geral é, 
por tradição, Presidente do !PEA e exerce:um po- · 
der de supervisão em relação ao IBQE e BNDES, 
acrescenta, ainda, que a alocação e liberação de 
recursos dos Encargos Gerais_d_ctUnião, do Fundo 
Pin-proterra, da Reserva do Fundo Especial e do 
FAS, são da _competência dÇ> Ministro de Estado. 
Prosseguindo em sua explanação, enfatiza que 
as suas relações com o Ministro do Plariejãmeiito, 
Anibal Teixeira, forãi"n, desde o início, entremea
das de dificuldades e, quando da elaboração do 
Programa de Ação Governamental, teve algumas 
dificuldades praticamente insanáveis que; resulta
ram em duas notas que encaminhou ao Senhor 
Minístro, chamando sua atenção para os sérios 
problemas que o Programa apresentava do ponto 
de vista técnico. Finalizando, esclarece que o pro
cesso de alocação de recursos para a Asso-ciação 
Brasileira de Municípios chegoU à Secretária Géral 
com um parecer favorável do Dr. Hilton Fialho. 
O processo foi iiniilisadO te:cnicame:nt~ ~feito um 
relatório que rebatia o parecer e colocava os inú
meros problemas que o Projeto-_da ABM apresen
tava, concluindo, negativamente, pela aprovação 
do mesmo. A seguir, passa-_se à fase interpelatória, 
quando usam da palavra, pela ordem, os Senho
res SenadoresJtamar Franco, Carlos Chiarem, Ju
tahy Magalhães, José Paulo Bi_soi,_José_Agripino 
Maia, ChagaS -ROdrigues, Alexandte -Costa, Man
sueto de Lavor e Maurício Corrêa. ÇQrii a:'palilVra, 
o Senhor Relator solicita ao J~re_siçiente que requi
site à Seplan, cópia do_Telex enc.aminbctdo ao 
Senhor_ Presidente da República pelo Dr. Michal 
Gartehkraut, solicitando demissão do cargo de 
Secretârio-Gei"al. O Senbor_Ere_:~:ki~nte __ solicita ao 
Dr. MichaJ _Gartenkraut o envio à Comissão _das 
notas dirigidas ao ex-Ministro Aníbal Teixeira de 
Souza a respeito de irregularidade:s_ na_ Seplan e 
determina que tal _solicitação s-eja ·registrada na 
presente Ata. A seguir, submete_à deliberação da 
Comissão~ propOsta no sentido que o depoimento 
do Dr. Michal_ Qc;u:t~nkraut seja encerrado, uma 
vez que_o ex-Secretárlo-Ueral·da Seplãn será-pos
terimmente chamado a prestar novo depoimento. 
A proposta é aprovada. Nada mais havendo a 
tratar, o Senhor Presidente ence[(a _os" trª_balhos 
da Comissão, às onze horas e trinta_ n:ünutos. con
vocando __ os Senhores _Senadores para a pr6xüna 
união _a realizar-se na terÇa-feira; às nove horas, 
destinada a tomada de depoimento do Dr. Lúcio 
Veríssimo de Souza, ex-Chefe_de .Qabinete.do ~
Ministro Anlbal Teixeira de_ Souza _e, para constar, 
eu, José Augusto Panisset Santana, ~sistent_~ da 
Corriissão, lavrei a presente Ata que, lida e apro
vada, será assinada pelo Senhor Presidente e_ irá 
à publicação juntamente com o apanhamento ta
quigráfico. 

ANEXO À ATA DA 8• REUNIÀODA CO
MISSÃO PARLAMENTAR DE !NQUÉRrTO, 
CRú\DA A 7RA lfs DA RESOWÇÃO N' 2:?, 
DE 1988, DESTINADA A INVESTfGAR, EM 
PROFUNDIDADE, AS DENÚNCIAS DE IR
REQULAR!DADES, ll'tCWSIVE CORRGP
Ç'ÍQ tiA ADMINISTRAÇÃO J>(Jt:!UCA, (/L JJ
MAMENTE TORNADAS TAO"NOTÓRIAS 
PELOS MEIOS DE COM_UI'IICAÇÃQ, [JES77, 
NADA A OOVIR O DEPOIMENTO DO DR. 

__ />f!CHAL.OARTE/'IKRAUT, EX-SECRETÁ
RfQ,OERAL DA SECRETARIA DE PLANE/Ij
MENTO DA PRES!Di!;NC!A DI\ REPÚBUCA
SEPL.A.f'{, QUE SEPUBUCA COMA DEVIDA 
AUTORIZAÇÃO DO SENHOR PRESIDENTE 

•·DA-COMISSÃO. . 

Presidente: Senador José lgnáclo -Ferreira 
Relator: Senador Carlos ChJarelli 

(Íntegra do apanhamentO- tàquigráfico da reu-
nião_.)_ -

A presente reun~ão foCcânvocad~ para a toma
da de depoimento do Dr. Michal Gal;tenkral.,lt,.que 
se enCáOtra:presente. _ _ - -

A Presidência solicita a sua ch.e9ada ~té à mesa, 
para a tomadã do seu jUramento e o subseqüente 
d~poimento._ _ __ __ __ _ . _ ·- -~-·- --· 
. Di. Michal, o art 342 do Código Penal prevê 

-.as ·penas porTa!So tesieinuriho. S.eguranieilte ~o 
senhor tem cQnhecimehto_ dessa. disposição. ln~ 
diigo -a_v: s!-:Se~ qá a stia p8lâ~. c:~e ~o~ra .~.-o 
compromisso de di_zer q vefda..de_!J_obre o que sou-
ber e _o que for pergurltadO. - - -

·Dr: Michal, o seu nome col!lpleto? 

O SR. MiCHAL GARTENKRAqf- Michal Gar
tenkraut. 

- O SR. PRESIDENTE (José lgriá:cio Ferreira) :...._ 
A sua idade? 

O SR. MiCHAL GARTENKRAqf - 41 anos. 

O SR. PRESIDENTE (José lgnácio Ferreira)_:__ 
Seu estado civil? 

· O SR. MICHAL GARTENKRAcn- -c; .Casad9, . 

o· sR. PRESIDENTE (j_osé lgnácio Ferreira)-:-
A sua residênCia? · · ·- · · · · · 

O SR:OPRESIDENTE (Jose lgnácio Ferreira)
A Presidência ded~ra .a_bertQs os trabalhos da pre_:
sente reunião e indaga aos Srs. $enadores ,se 
desEijafn ·a leitura_-da súmula da ata ou a dispen
sam. (Pausã.) 

Está dispensada a leitura O SR. MiCHAL GARTI'NKRAqf - SQS 309 
- Bloco "e" .:... Ap. 1 o4. ·. 

O SR. ITAMAR FRANCO ..-Apenas -para c.orTiu-
nic.ar a V. Ex• e aos membros desta Coinissão, O" SR. PRESIDENT:E (.J~é lgnáci<;)-.F~irel~a) :-

cp:re--;-a-pa-rnr deste momento, através do Dr. Mar- A sua atividade qual é? 

<:OS Vinicius, Diretor do PRO DAS EN, dos analistas o SR. MICHAL GARTENKRAUT _Sou fundo-: _ 
de sistema, Sr. Crist_óVãO- e José Paulo, os Srs. nário do JPE:A, presentemente- à d.isposição-do -
SenadO-res:-poderão; durail.te o depoimento, se Ministério da Fazenda. 
assiin entenderem, _utilizar o_lerroioal_do_PROSA-
DEN. Os SrS. Senadores já devem ter recebido O_SR. PRESIDENTE (José lgnádo ferreira)-
ontem à tarde os primeiros dOcumentos,-atraVés 0 senhor é parente, amigo intimo ou inimigo de 
doS llossós-processo:~ide-informática:. qualquer das pessoas a que vou rne.re(erir:J)r. 

Era a informação--Que queria prestar a V. Ex1', AnibaJ T~ixeira, Sé"rgio" Menin, Alencar, Geraldo 
ST. PfeSia~rite •. atendencto às ordens de V.~ em- Guiiriâi'ães,_lúcfo..Vedssimo, AJdo Moreira Urna? 
relação à util_i_za_ç~o do term_irtal do PRODASEN. Com ·eSsas- pessoas, o Sr. tem algum vínculo 
~ó-·sRj>.REsiDENTE (Jos.ê lgnácio Ferreira)- de parentesco, amizade íntima ou amizade pes-

APresidêndaagradeceaV.Ex'i'eindagadaAsses- soal?_ __ --~- __ 
seria se forar:n_eDtr~gt!_e~-~~-~-eJY16riã:s acerca 'da Ó SR. MlC1:1AL_ QARrtNKRAUr-;......:-Nã~. com 
tomada do depoimento de hoje aos Srs. SenadO- _nenhuma dclas_. N~ re~Ud~Çe, Qe_ tod~ esta.lista 
res, conforme determinou ontem o Sr. Secrefário só conhece (:)Sr.Anibal Teixeira, c;:oni. qUem traba~ 
Augusto. lhei, e o _$r. LúciO Veríssimo. Os outros sequer 

Foram entregues ontem _à noite essas mem&- os cc:>nheç-o pe_~aJmen_te. · 
rias? 

O SR. PRES[DENTE. (JÇ>Sé Ignâcio _Ferreira) -
O _sR.-SECRETffliO (AugustO)- _Não, Sem~- Dr. Michal Gartenkraut, como o senha--deve ter 

dor, não foraJ11 entregues_ ontem à noi~. Foram conhecimento, esta Comissão fpi.instau.rad~i~ para 
entregues hoje pela: manhã. - apurar fatoS relacionadOs com a coiTl,lpção na 

O SR. PRESIDENTE (José -lgnàciO ferrelrci) - Administração Públlca e traçou como objetiyo ini-
QUaLfoi_a_razão?" - - - - - cial-_de suas investigações o tema ''Intermediação 

o sR. SECRET ÁRJ. O(Augusto) _V .. ~ ..• en~.--. - - ----=ae Yerbils- PúbliCas", Sobretudo,- e multo particu-
1...,'1.' lannente, na área da SEPLAN. 

regou-me de fazer a entrega -aos srs:-Senadoris _.-Sobre ess_es fatos que mais ou menos vãq.-se 
~ntem à noite. Pegãmàs o' Ort!;Jinal Por volta dê tomando do domínio público,.o-senhor poderia 
20 horãs. Fui até à Ta(JuigralJa Com o Dr. -Rosalvo, fazer algum relato· a respeito deles, OJJ de algo 
-firamos _as cópias - inclusive encontrei-me _com que se conote com eles, quer dizer, a sua atiyidade 
o Senador Jutahy Magalhaes no -e!evcidor e falei- na SEPLAN, uma vez que 0 senhor foi, em fins 
a S. Ex': "Seriador, entregarei em sua residência de-1982 até 1985, pasSou a Superintendente da 
hoje à_ noite". O Dr~ ROsálvo faJou-me () següihté- SEPLAN, assumindo a s_ua_Secretaria Geral três 
"Pode_ âeiXãr, -porque-__ v:ou fazer uffiás · pãStas- e ou quatro semanas após a posse do Titular da 
me encarregarei de entregar." Falel, então: "Se Pasta. 
vOCê-entrega, está bem". foi o que ocOrreu: Pedir-lhe-ia que, inicialmente, antes das inquiri-

O SR. ·PRESIDE.Ni'E- (J_osé lgnácio Ferreira)"..:... çõeS dos emírierites Srs~- Senadores, fizes.s_,e_ um 
Peço ao senhor faça essa comunicação por es- relato do _que lhe parecer conveniente a respeito. -cnto: ---- ----- - - · --~-Tem a·-pãlavra V. S• 
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O SR. MICHAL GARTENKRAUT- Muito 
obriQado, Séhador. 

Inicialmente, gostaria de cumprimentar o Con
gresso Nacional e, especialmente, os Srs. sena
dores pela iniciativa em instituir esta Comissão. 

Esta iniciatiVa é uma importante aç:ão, no s_en
tido da consolidação- democrática e no possível 
saneamento da administração pública, com vistas 
à definitiva erradicação desse estigma d~ corrup
ção. Iniciativas como' estas apenas engrandecem 
e honram, ainda mais, esta Cisa. -

A corrupção encontra campo· muito- fértil na 
própria natureza do Estado brasileiro, na sua orga
nização e es1:rt.lt:uraçã..o. Como ~pio, podería
mos citar a excessiva centralização de recursos 
em poder da União, fazendo com que transfe
rências aos Estados e Municípios, e outras institui
ções, sejam analisados e frutos de decisões discri
cionárias do Poder Executivo. Cor:no_putro exem
plo, poderíamos citar as polfticas _de incentivos 
-fisCãis, de renUncia de receita e: ,que, neçessaria
mente, implicam priVIlegiar projetes privados e 
mesmo--alguns da área pública, em detrimento 
de outros. Deveria dtar também o recorrente cli
ma e a crença generalizada na impunibilidade 
dos ftUe praticam a corrupção. Acrescentarf~moS, 
de uma maneira bem breve, a fragilidade dos 
sistémas de controle ii)temo e exterho que elimi
nam qualquer possibilidade de ação preventiva. 
Qualquer política de combate decisivo à corrup
ção deve necessariamente _considerar a revisão 
dps distorções assinalc;~das, para que não se limite 
simplesmente a punir ações deletérias individuais, 
~mbora isso seja também extremamente n~ces
sário. 

Vou situar-me, a partir de agora, especificamen-
te no caso objeto de r:nJ.nba convoçação. _ 

Assumi a Secretélfiª_-G~;_r~_da Seplan em 15 
de abril de 1987, a convite do _então Ministro Aní
bal Teixeira. Gostaria apena_s de fa;:;er uma retifica
ção. O Exm~ Senador cltou que _eu tinha sido 
Superintendente da Seplan de 82 a 85. Eu sou 
funcionário da Casa, soUf'i.mcfonário do IPEA, 
que ê wn órgão vinculado à Seplan, e fui SuPerin
tendente de um_ dos lnstiiu.to.s, o _Instituto de Pes
quisa do IPEA, efetivamente, de 82 a 85. De 85 
a 87, exerci funções na Assessoria Técrllca do 
Gabinete pessoal do Presldent~ d~ República.ly!.
sim, o convite do entã_o ~_nistro Anibal T e~eira 
me encontrou justamente na função de Adjunto 
da Assessoria Técnica do Senhor Presidente da __ 
República 

As funções de um Secretário-Geral, em qual
quer Ministério, são essencialmente de planeja
mento e coordenação, e suas atividades exocu
tivas são invariavelmente produto da delegação 
de competência por parte do Ministro de Estado, 
conforme reza o decreto-lei vigente. 

No caso espedfico da Seplan, o Secretário
Geral é, por tradição, também o Presidente do 
IPEA. instituição reconheddamente competente 
na área de pesquisa e planejamento econômi
ccrsocial. Ademais. exerce um poder supervisio
nai, conforme o Decreto-Lei no 200, em relação 
às entidades vin.cu!adas da A.d.rninistração Direta, 
No caso da Seplan, são o IBGE, o _BNDES e 
o IPEA, obviamente. 

Quanto à alocação e Jiberaç~o d;e _recursos dos 
encargos gerais da União, do fundo conhecido 
como Pinproterra, da Reserva do Fundo Especial 
e do Fundo de Apoio ao DesenvoMmento Social, 

conhecido_c:oro9_FAS, todos sob a supervisão 
da Seplan, conforme a Lei de meios aprovada 
pàt este CongresSO, góstai"ia de iesumir breve
_m.ente o processo burocrático aí envolvido. 

Jnvaiiavelmente - .e assim tem sido no passa
do, nas gestões anteriores- a alocação de recur
sos de todos e_stes ftJndos_em itens orçamentários 
a· que me referi são de competência exclusiva 
do_ Ministro de _Estado. É o Mipistro de _Estado 

, _que leva ao Excelentíssimo Senhor Presidente da 
- República, através de exposições de motivos nos 

seus despachos ·c_om o .Senhor PresiQen,e. os pe
-didos de _aprovação e de autorização das diversas 
alocações .de reCl,Jr!?OS,_ em todas eS§as. rupricas 
referidas. Nesse processo o papel da Secretaria
Geral é meramente de uma assessoria técnica, 
isso num processo normal, usual, em todos os 
Ministérios e nas gestões anteriores da Seplan, 
do meu conhecimento. _ 

Uma vez aproVada pelo Senh6c Prestdente da 
República, a alocação feita, publicada no Diário 
Oficial, ela é re!fletida aos órgãos técnicos para 
que-providenciem, junto aos respectivOs-Órgãos 
sOlicitantes - na maioria da.s vezes Governos de 
Estados, prefeituras municipaiS;-- entidades esta
tais e privadas - a abertura de conta especial 
no Banco do Brasil, o -enCaminhamento de um 
plano de aplicação e a comunicação formal de 
"ciência'" da aprovação do Senhor Presidente. 

Uma vez qúe todos eSses requisitos sejam 
·preeficfiii::los, O órgãos técnico respectivo, no·caso 
dO EGO- Encãrgos GeraiS da União, e da reserva 
do Fundo_EsPedal da Seplan, a Sarem --8ecre
tarlé!_ de .Articulação com os Estados e Municípios, 
riõ .caSo do PIN/Protemi é o lplan - Instituto de 
Planejamento do JPEA, enquanto o F AS é uma 
assessoria técnica especiaJizada para esse_fim; en
tão, os órgãos técnicos, no momento em que 
ess:e processo estiver completo""submetem ao Se
_cretário-Geral o plano de aplicação e todos os 
dados colhidos junto aos órgãos a que me referi, 
para que o" Secretário-Geral aprove o plano de 
-aplicação e autorize o encaminhamento do pro· 
cesso aos órgãos que tratam da liberação dos 
te<:orSbS-;- que- na: Seplan é a Cfset - Secretaria 
de Controle Interno SetoriaL órgão cujo tituJar é 
nomeãdo pelo Excelentíssimo Senhor Presidente 
da República, por indicação do Ministro de EStado 
·e diretamente subordinado ao Sr. Ministro. 

N_o caso de liberações, que correspondem a 
rubricas OU itens previstOs espeCificamente Iiõ Or
çamento-Geral da União, são feitas pela Secretaria 
do Tesouro Nacional do Ministério da Fazenda. 

Resumindo:_ çabe ao Secretário-Geral, de uma 
fOrma ffiais amPla, à Secrétaria-Geral, -uma "run
ção meramente técnica. no e~caminhamento da 
aloc_ação de recursos e _Cõrivalidativa no -proceSso 
"'Qe-àpiOvãçãO dO Plario de aplicação e encaminha
mento .dos_ dados cqlhidos, para posterior libera-
ção de recursos. -
~ É éVidenie que o funci6narriento de quB.Iquer 
prOcesso oadmioi_strativo em qualquer Ministério 
depe"nde, e é normal que assim seja, do estilo 
de trabalho _do Ministro .de Estado,__ _ , 
~-_-07~~íilistrq An!fi~T eiXelrll": como não pOdia dei
xar de--Ser, imprimiu o seu estilo de trabalhO ao 
proc_eSso de alõCaçao- de recurso~, apreciação 
técnica e posterior liberação reSpectiva. 

O Ministro é um homem reconhecidamente 
ativo, que imprimiu um ritmo-galopante e impres-
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sionante _a esses processos d~ alocaçfto e libera
ção de recursos, afin:nação esta que pode $er 
comprovada pelo montante de recurso_s aprova
dos e liberados em 1987, quando comparados, 
em termos reats, aos respectivos montantes do 
passado. E também pelo testemunho de qualquer 
dos Secretários dos órgãos a _que me refe!i, C?_ll 
Superintendentes, que podem confirmar esse rit
mo frenéti.c.o, muitas vezes exigindo trab:alho até 
altas horas da madrugada, nas vésperas dos des~ 
pachos do Ministro com o Senh,ar Presidente, ha· 
vendo, muitas vezes, sqlicitações que antecediam 
o despacho do Sr. Ministro com o Senhor Presi
dente, de questões de minutos, me_ia_ hora _e: assiJl:l 
por diante. _ _ 

O estilo do Ministro Aníbal Teixeira é um est1lo 
de ritmo frenético. Além disso, e reconhE!ço que 
o Ministro_ ou qualquer Ministro, tem toda a liber
dade de faz.ê-lo, o Ministro centralimtl ~sse pro
cesso em seu Gabiriete.Participava pessoalmente 
d~ elaborÇ~.ção da agenda com _o Senbor_Pres!
dente. agenda de_despachos do Minlstro -com o 
Senhor Presidente, e, na maioria das vezes, a pes
soa que orQ'ãfiizaVa essa agenda, quando nã_o ele 
mesmo, era o seu Chefe de Gabin~te, Dr. Lúcio 
Verissimo. · 

Todas as ordens para a confecção de exposição 
de mOtivos, e -isso pode ser facilmente- compro
vado solicitando documentação dos processos 
à SEPLAN, todas essas ordens eram .dadas pelo 
Chefe de Gabinete, de ordem do Sr. Ministro. 

Quanto às minhas relações funcionais com -o 
então_Ministro Anibal Teixeira, reservei-me até 
agora de não decliná-las em público. Todavia, 
à medida em que o próprio ex-Ministro o fez em 
público, sinto-me liberado e acho que é a ocasião 
propicia para fazê-lo, relatando esse relaciona
mento à Comissão do Senado. 

É público e notório que mel) relaciOnamento 
-com o Ministro Anibal Teixeira foi, desde pratica
mente _o início, permeado de dificuldades. A im
prensa tem dado alguma cobertura a esse assun
to, e eu gostaria de citar apenas alguns exemplos 
de problemas e dificuJdades qUe Uvemos em-nos-
so relacionamento.- -

Desde o início senti que, apesar de ter-me feito 
o c.onvite para ocupar a Secretaria Geral, havia 
um clima generalizado, que era facilmente perce-

. bido no Gabinete do Ministro, de isolamento da 
-Secretaria Gerã.l. Foram feitas várias propostas, 
pelo próPrio Ministro, a mim, no serifido -de dimi
nuir foiTnalmente as atribuições da Secretaria Ge
ral; -de separar, violando a tradição da Casa, a 
Secretaria Geral da Ptesidênc.i;;= do lPEA, Isto é, 
ten~ndo nomear um Presidente do II?EA. que não 
fosse. o próprio SecretáriO-Geral. Eril _Seffi.iida, a 
concretização dessas idéias, se não aconteceu 

ünediatamente, de uma forma formal, p-or altera:__ 
ção do decreto que estrutUra a SEPLAN, foi acon
tecendo pauJatinamente, formalmente e informal
mente, no· cÕmportamerito ·do Ministro, desco
nhecendo a Secretaria Geral rnuitaS veZeS, retiran
do algumas delegações de competência que tra
dicion~lmente eram çlo Secretário-Geral - diga
_se de passagem, todas as vezes sem __ m_e consultar 
e ~viSar - e, princip~mente: no dla-a=-cna -em. 
que o _CODtato do Secretário-Geral com o Min,istro 
foi rareando e .sós~ dava Qor solicitação do Secre
táriO, asSim rriesmO completamente fora de agen
da, em horários geralmente depois das 20 ou 
2f horas. -
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Por ocasião da elaboração do Programa de 
Ação do Governo, cuja ldêia geral já encontrei 
no Ministério quando assumi- cerca de um mês 
depois da nomeação do Ministro --tivemos difi
culdades de ordem técnica praticamente insat)á
veis, que culminaram co_rn duas notas técnicas 
que encaminhei ao Sr. Ministro, chamando a aten
ção para os sérios problem{ls que o programa 
apresentava do ponto de vista técnico e das con
seqüências, inclusive-políticas, parã a própria pes.. 
soa do Ministro, de submeter ao Presidente um 
programa naquele estágio. 

Por ocasião da elaborªç~o do Orçamento de 
1988, tarefa que se iniciou praticamente no pri
meiro dia em que assumi a Secretaria Geral, cUja 
execução técnica cabia à Secretaria de Orçamen
to e Finanças da SEPLAN- SOF, também tive
mos-dificuldades técnicas que chegaram às raias 
do insuperável, a ponto da modificação do Orça
mento - o que é do conhecimento de todos 
e que foí feita a pedldo do próprio Congress6, 
já com o projeto de lei tramitando nesta Casa, 
pois verificou-·s_e ·que a estimativa de inflação de 
60% efu irreal. E de fato o era. Essa modificação 
para um novo parâmetro foi feita sem o meu 
conhecimento e o seu resultado, isto é, a nova 
proposta orçamentária submetida ao COngresso 
chegou ao meu conhecimento depois de o Orça
mento estar aprovado. 

O estilo do Sr. Ministro Anibal Teixeira imprimiu 
um ritmo tão frenético ao processo de alocação 
de recursos na SEPLAN que, nos meses finais 
do ano, não raramente, S .. Ex" acabou levando 
e submetendo ao Senhor Presidente exposições 
de motivos que, se aprovadas, não encontrariam 
respaldo de crédito na_s respectivas rubricas. 
Usualmente, esses problemas eram sanados com 
uma alocação ex positis pela SOF para as rubri
cas insuficientes; processo de qualidade técnica 
duvidosa e implicando, inclusive, responsabilida
de legal, já que existem documentos legais que 
profbem aprovação e empenhos de verbas sem 
a respectiva dotação orçamentária. __ _ 

Por diversas vezes adverti o Ministro dos perigos 
de tal procedimento e diversas notas dos órgãos 
técnicos foram elaboradas e encaminhadas a S. 
EX A SAREM produziu diversas notas, há uma 
nota específica do IPLAN versando sobre o proble
ma do PlN-PROTERRA. e eu mesmo encaminhei, 
por escrito, notas, chamando a ate_nção do Minis
tro para os problemas e- as possíveis conseqüên
cias. 

Outros fatos que geravam problémas no nosso 
relacionamento dizem respeito a esse processo 
de alocação de recursos e posterior liberação, 
em que algumas exposições de motivo~ chega
ram a ser confeccionadas e submetidas ao Se
nhor Presidente da República, sem o conheci
mento dos respectivos órgãos técnicos. 

A Comissão_ pod~rá solicitar à SEPL...AN cópias 
das notas elaiYoradas pela SAREM., onde se evi
denciam várias exposições de motivos aprovadas 
pelo Senhor Presidente. 

Em váriós c~sos a SARE.fY\ tomou conhecimen
to dessas aprovações e_ d;;l.s exposições de motivOs 
pelo Diário Oficlal. No que tange a um caso 
especifico, embora de pequena expressão,·gosta
ria de citá-lo pois trata-se de um bom exemplo 
de como a Secretaria Geral era trata4~ nesse pro
cesso, e como o processo, enfim, funcloriava, ·ou 
. melhor, não funcionava nã SEPU\N. 
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Trata-se de U111 processo de alocação de recur
sos· de pouco mais de cento e nove milhões de 
cruzados à ASsoCiação BrasHeira de Municípios 
--:- ABM. Existia uma solicitaçãQ da ABM e _que 
foi analisada, a pedido do Chefe_ de Gabinete_ que 
encaminhou um memorando, de ordem do_ Minis
tro, ã.o ~eéretáriô Especiãl de CoordenaçãQ E.cO
nômica e Social, Dr. Hilton Fialho, que exarou 
um parecer, de poucq_ mais de uma lauda, dizen
do, resumidamente, que se tratava de urrl_bom 
P~<?jeto. Com este parecer _o processo_ seguiu à 
SAREM com soUcitaç.ão do Chefe de Gabinete 
do Ministro para que providen<:iasse, de: forma 
urgente - isso está _escrito ria papeleta de eriCã'~ 
minhamento - para o próximo despacho com 
·o Presidente, uma exposição de motivo_s, no valor 
Solicitado, com o valor de cento e nove milhões 
de cruZa.d.os. -

ASAREM encamiÕhou eSse processo à Secre
taria Geral, onde ele foi_ analisado tecnicamente, 

--p~1 sOlicitação pessoal minha, pelos meus adjuil
tos (lue produzirarri um relatório, que em poucas 
palavra_s_reb_a_tiéto pare<::erdo Secretário; Dr. Hilton 

. Fialho, e colocava q_s_ inúmeros problemas que 
o projeto da ABM apresentava, concluindo negati-

--vamente pela concessão desse auxílio, negativa
_mente pela aprovaÇão desse projeto. -

Por _ÕrcÍem do Sr: Che-f~ de G~inete do Minis
tro, ·a prOcesso~- apesar de_ tudo isso, suPiu ao 
Ministro e foi encaminhado ao Senhor Presidente 

- da República; num dos despachos seguintes do 
Ministro Com 6 Senbqr Presidente, e aprovado 
pelo Presidente da RepúbUca. A Secretaria Geral 
tomou conhecimento desta_aprovação ~ eviden
temente com surpresa - pelo Diário Oficial. 
Cpnstatou-se_ que o Secretário Especial de Coor
denação Econômica e Social tOmando conheci
mento do parecer da Seo:etaria__ Geral, negativ9, 
procedeu a çpntc;~.to.s com ~ MM, adicionou, al
guns dados novos ao processo -e informou ao 
Ministro, em parecer por escrito- está documen
tado- que, desta maneira, o processo encontra
va-s_e em situa__ção_ satisfatória _e que _tanto a SA
REM, como a Secretaria Geral da SEPLAN, esta-

-vam de acordo com a aprovação. São informa
ções do Dr. Hilton Fialho. 

Ess_e-processo da ABM tramitou; após aprova
ÇãO do Senhor Presidente da República, regular
mente dentro da SEPLA_ti, qual"!do tive --oportU
Iii<fade-de, antes ae ãprOvar o plano de apliCaçãO, 
levar o problema ao Sr. Ministro e expor a ele 

- os _m-ol[VQS pelOs qUais me encontrava descon
fortável nesse episódio. O Ministro, entretanto, ga
rantiu-me que todos esses problemas fo~am dis
cutidos_ por ele, pessoalmente, e o Dr. Hilton Fia
lho, -com a- equipe técnica da ABM e que toc!os 
os problemas que a Secretaria. GeralhClvia eviden
ciado, em seu parecer, est.avam sanados. Pon
derei aQ_ Ministro que _se tratava_ de um projeto 
importante de apoio as pequenas e médias prefei
turas, que não tinhaln condições. de, sozinhas, 
_arcar com a organização dessa, infra-estrutu(a._ 
. _ "~~Citado, por diversas vezeS, pelo Sr. Ministro 
para que apressasse a aprovação do plano de 
aplicação, nãó me restou outra alternativa senão 
a de convalidar _a alocação de recursos que fora 
feita. pelo_ Sr. Ministro, _ _ _ 

O Sr. Ministro, em váriaS ocaSiões, nOmeou 
sUbStitutos do Secretário-tieral em cólegfàdos, 
onde o ~cretáriçi-Geral é membro natO- o Se-_ 
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cretário-Geral_da_ _SEPLAN .. ê_merrtbr9 nato, por 
exemplo, do Cciri.Selho da SUFRAMA O Sr._Minis
tro, nome:o_u e ge?nom~li!OU subStittli'Cl-~ ç_O S~etá
rio-Ge-ral, sem o conhecimento deste- somente 
tomou conhec_imentO desses fatos-819uns meses 
depios, encontrando os substitutos legais, Para 
sua surpresa, na ocasião da_s reuniões do Çonse-
lho. O Ministro alterou diVersas.estruturas, direta
mente subordinadas_ à _Secretaria Geral; como 
ex_etnPio 'dafia ã_ Comis_são lnterministeriàl dO 
Meio Ambiente, que_ era presidida pelo Secret4: 
rio-Geral da SEPLAN._Pois bem, ·esta Comissão 
que super91slonava O P~ogra'Olá- de Meio Ambiery~ 
te, o PNIIA, que envolvia outros_Minlstérios, este 
Conselho do Meio Ambiente foi alterado por_4eter
minação do Ministro, sua composição foi alterada, 
a Presidência retirada do Secretário~Oeral, tudo 
isso sem o ConheCirl)ento préVio-do SecretArio
-GeraL Essas coisas tQdas Cl,llminaram com um 
fato provavelmente inédito, certamente inédito nã 
SEPU.N, de assinatura, por parte do Ministro, de 
um~ Portari_a de n9 .?-?9/'d?, portaria do Ministro 
Anibal Teixeira,- assinada_ e. feita pública; teildo 
chegado ao meu conhecimento, retirando toçia,s 
as delegações do S~cretário~Qe(al. Essa portaria 
data de 30 de novembtQ. de 1987, r~voga_nd__o 
todas as portariaS que, tradicionalmente, davam 
delegação de competência ao Secretário7Q"erai 
para que pudesse _aprovar planos e aplicação e 
encaminhar os processos dentro da SEPL.bl't E;s
sa portaria nunca chegou a ser publicada, mas 
ror asSinada, numerada ~ feita púbJica no diã 30 
de novembro. SignificafíVéirhénte, nã fueSm"a: épo
ca, se não me engano _no mesmo. çlia em que 
o Dr. Lúcio Veríssirflo foi exonerado da chefia 
do Gabinete d_Q Ministro. . . . 

Não gostaria de me alongar mais, deixando 
tempo suficiente aos SrS. membro~ da Comissão 
para: (Iue fiZessem ~ su~::t perguntas e vou tentar 

.responder da melhor maneir.a p<:~ssível. COlõi:o
me à-inteira,diSpósição dos_Srs. Senadoies, reite
rando a minha c6nvicça:õ no êXitO dos tr~.balhos 
desta COmissãO. Mw'to obrigado. 

--O _SR PRESfDENTE (José Ignácio Ferr~ira)_
A Presidência concede a palavra ao eminente Se
nador Itamar Franco, para a inquirição que queira ,- -- --- ~-- -- -- -1azer. __ 

O SR. ITAMAR FRANCO -Dr.Mlc:hal, V. S• 
prestou jura_mento perante eSta Coh11ssão de dizer 
só a verd.c~de, e o seu depoimento revela a expec

-tativa, pelo menos de minha parte, da importância 
do seu depoimento. Mas c::orneço- por estranhar 
as._ informações de v. s~ em alguns pontos que 
pude captar do seu depoimento, envolvend.o, in
dusive, a própria Presidência da República na 
aprovação de al_ocaçãode verbas. . ·-·. __ __ 

V. S• diSse; SalVo erro de interpretação, que as
sumiu o Ministério no dja 15-4-87,_ a pe9-ido do 
Sr._Min[stro_ de Estado de._.ent,ão"Dr. AniP~l. Tei
xeira. Não é verQade? V. s~ _ dedarou, de:_ iníc:to, 
que não conhecia, por exemplo, o_ Dr. Aldo Mo
reira Uma. Eu repetiria: V. s~ conh~e ou conhe
ceu o Dr. Al_do Moreira Uma qy__n_ão? Porque na 
primeira indagação de S. Ex', o Presidente da 
Comissão, V. S' diss_e que não_ O cpn_hecia .. I'io 
entanto, esse cidadãO 4.al><!lha desde o1,1tub_co de 
1985_como Coordenador da Assessoria Técnica 
da Secretaria de Articulação com os- &íados e 
Municípios, isto é, a Sarem. v. s~ COJlhece o Dr . 
A! do Moreira .Uma? 
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O SR. MICHAL GARTENKRAUT- Não oCo- adffiiilistrativo da Seplan? O que o levava a se 
nheço. O meu relacionamento... - manter an nesse estado de coisas? Quem é que 

OSR. ITAMAR FRANCO~ V.-s• nãO 0 conhe- pedta para o Sr. fiCar ali?_ Alguém pedia isso? Era 
ce? Nunca esteve com ele? Nunca conversou com sua consciência qüe determinava ficar aJi, para 
ele? apenas, após --a instalação de uma CPI, só após 

as declarações do Dr. Anibal Teixeira; que daqui 
O SR. MICHAL GARTENKRAUT- Nunca con- a pouco vou lê-las para o Sr., é que o Sr. resolve 

versei com ele, que seja do ineu conhecimento. falar 0 que se estava pensando? Para mim é pro-
O meu teléi:cionarriento, ciliás como-achei que de- fundamente ~stranho quejsso aconteça, e muito-
veria ser o relacionamento do Secretário·Geral mais estranho - estamos falando com muito 
com uma Secretaria subordinada a ele, se dava respeltoaV.S•,-nãomecabenãosóporeduca-
diretamente como Secretárfo" de AitícUIEti;ão com ção, mas por ofído de Senador da República, 
os Estados e Municípios, que é o Dr. Antônio 91:l~ tudo isso se passou na administração pública 
Augusto dos Reis Velloso. ·brasileira, através de uma Secretaria importante. 

O o-SR. ITAMAR FRANCO __ Este é sEiu c6rifie- Eis qué,de repente, e aí também gostaria de saber 
ddo? - por que o· sr. Secretário-Geral do Ministério-do 

- Planejamento, Srs. Senadores, sabendo disso tu-
O SR. MJCHAL GARTENKRAUT ....:.: Este, eu do, é enviado ao-exterior, pelo Governo brasileiro, 

conhecia, e conheço muito bem. E o relaciona- __ numa das missões mais importantes, qual seja, 
menta com a Sarem se dava, difeta e exdusiva- a _ _de examinar, com os credores internacionais, 
mente, com o Sr. Secretário. e sabemos, indusive, de sua ãçãojunto-ao Fundo 

O SR. ITAMAR FRANCO...;:.... o-sr.-Oisse _o se-_~ ·:_f1_Q(letário Internacional, ao qual_o Brasil se pre-
·guinte: que desde o início sentiU cUficuldades. Sen- para para ingressar- não é o caso desta Comls-
tiiJ que, apesar do convite, havía um clima genera- são e das suas atribuições. 
!'••do de isolamento da Secretaria G-e-ra-1, co-m-
...... Sinceramente, Sr. Piesidente; Srs. Senadores, diminuições_ de funções, _tentando separar a Se-

G é profundamente estranho, que o Sr. Secretário-
cretaria era! do IPEA, cuja Presidência cabia, Geral, no iniciO, faça acusaç-ões severas ao pro
normalmente, ao Secretário-Geral? Foi, -observan-
do determinadas ações do Sr. Ministro, diferen- c"essode Corrupção::- V. s~ dá a entender que ela 
ciadas das de outros, e das funções da Secretaria está instalada na pr6pria administração pública, 
Geral; foram rareando os cantatas, as dificuldades quando diz que há um -clima generalizado de cor-

se da am por Proble • tê. nlcos ·ns á 1 rup-ção. E Por que -há- eSSe -clima? Por CauSa do v ms c 1 anves,-
daqui a pouco vou voltar aos "insanáveis" dessas PrOblema da separação e centralização? Por cau
dificuldades _ 0 -Sr. ia m"ais aléril, C.UzeOdõ que sa do problema de alocação de recursos? Quer 
encaminhava, por escritO, chamando a atenção _d~er,_o próprio Sr. Seqetário~Oeral_sempre detec· 
do Ministro, e _as conseqüenciás da sua ação._ C6-_· tau _nas poJ_f~cas fiscais privilégios para os projetas 
pias de lotes da Sarem·,·que _fOrarri-àPiOVàdãs Pek) privados. ESta" é uma afirmação grãvísSima, que 
Senhor ?residente da RepUbliCã; e que por incrível a COmissão- precisa levar no Seu entendiniento, 
que pareça, 0 Sr. Secretário-=-Geral só tomava·co- ou seja, que as políticas fiscais dão privilégios 
nhedmento pelo Diário Oficial. 0 Sr. dá um a projetas privados e do próprio Governo. 
exemlo, que V. S' chamou de bom exemplo, 0 Quais são as impunibilidades, Sr. SeCretáriO-
~ •ai h man"am d lo ra e. é bl Geral? Não podemos ficar aqui apenas ·com a 
"'1- c a os eexemp g v opro e· 
ma da Associação Brasileira de Municípios, em idéia vaga de que há a corrupção, de que ela 
relação ao processo de informatização das prefei- está incrustada na Administração Púb!Jca, e que 
turas. Isso vai à frente, dizendo que deu um pare- projetas _fiSCais recebem privilégios. 
cer contrário, 0 qual foi alterado pelo Dr. Newton, PrecisamoS saber quais são esses projetas e 
e levado ao Senhor Presidente da Repúbl•·ca. Por essas impunibilidades, vou mais além, ao com-

pletar na fragilidade dos controles interno e exter
incrível que pareça, depois do despacho do Se- no. Esta era a colocação que gostaria de fazer, 
nhor PreSidente da República, com as devidas 
aherações, ou da Associação Brasileira de Munid- para, em se~fdal com-a devida licenç_a do Sr. 
pios ou do próPrio Dr. Newton, que o_Sr. meneio- Pr:esidente e demais Senadores, continuar com 
nau, o Sr~ disse que resolveu convalidar esse rala- as minhas perguntas a V._ s~ 
tório, que o Sr. mesmo havia-anteposto tecnica- O SR. MICHAL GARTENKRAUT -:- Pois não. 
mente, que não era possível de ser levado ao ~-~tes de_ responder à_ sua pergunta principal, 
Senhor Presidente da República. gostaria de faZer algumas retificações. 

Minha_ pljmeira pergünta:- desd~ _o iQíçio o_Sr. · --·_·_V., :EX~ .d~~~ _em d~terrninado trecho da sua 
percebeu isso?SedeSde-O~{pfiryl"e"íroS·momentoS -·expoSição, qüe -o parecer fora levado- ao Presi
o Sr. notava o esVaZiamento da Secretana: Geral, dente da-RepúbliCa. Isto não corresponde à reali
havia na ação administrativa do Sr. Ministro moti- dade. O documento próprio, para ser encami~ 
vos que realmente, o Secretário~Geral não-podia nhado ao Senhor Presidente da República, é a 
continuar aceitando, por que o Sr. continuou Se- expOS1Çã() de mOtivos. Somente em casos excep
cretário-Geral? Quem é que _o _mantinha no cargO? -CíOnãiS,~em~ que o próprio Presidente assim o soli
Quais eram aS raiões -que o_ rOantiVeraiTi, apesar ·cita-:..:..:. mas, repito; são casos muito excepcionais 
de toda essa de.sidia acl.ministrativa, corno _Secre- e eu, por exemplo, não tenho conhecimento de 
tário~Gei"al? Por que o Stiáetário.:-Qeral; que ierii .. nenhum _;__é_ que acompimharn a exposição de 
atribuições específicas importantes, sabendo de motivOs do Sr. Ministro ao Senhor Presidente -
todo esse ritrrro ·"frenético",-- e digo frenético do_cumento adicionais. Isso tem uma razão, pois 
entre aspas- o Sr. permanecia SecretárfO:.Geral? a expOsição de motivos, como o próprio nome 

Permanecia alheio, então, o Secretário-Geral? está dizendo, deve ser completa, expondo os meti
Pelo .que o Sr. deu a entender, passandO a ser vos aO _Senhor Presidente. Assim, não _caberia !e

, apenas ~ma ~gura ~e ret6rica_~-~~~o_ doprocçsso _ ~-a S. ~ pareceres técnicos qu_e, na realidade, 

sa:O meros irÍstrumentos a"cessódos-do Sr. Minis-
tro. __ _ 

Veja bem, a Secretaria Geral, como, aliás, todos 
os órgãos do Ministério - e assim o é em todos 
os Ministérips - é um órgàCt de assessoria do 
Sr. Ministro. Desta forina, a decisão _cabe ao Sr~ 
Ministro. Pareceres técnicos não _são levados ao 
Senhor Presidente da República, apenas as expo
sições_ de motivos. De modo que_o_Senhor Presi
dente tem, normal_mente, no despacho,_à sua fren
te, apenas a exposição de motivos e, obviamente, 
a presença do Ministro, para qualquer esclare· 
cim-eitto. -

No casO específiCo do processo da ABM·, cOmo, 
_aliás, em qualquer outro caso, não cabia ao Secre
tário-Geral discutir, OU melhor, não aprovar o Pla
no _de aplicação, uma vez qae este e as exigências 
formais foram cumpridos. A função do Secretá
rio-Geral, na realidade- e que poderia, até, como 
em \!árias Ministérios, ser subdelegada para esca
lões inferiOres - é apenas a de COnferir Se todas 
as formalidades foram cumpridas, e s~ o plano 
de aplicação corresponde à alocação que foi apro
vada pelo Senhor Pres~dente da República, por 
proposta do Sr. Ministro. Não me cabia aprovar 
o plano de aplicação, uma vez que as formali
dades _tinham sido cumpridas e a alocação de 
recursos tinha sido aprovada. 

Quanto. a uma outra afirmação, eminente Sena
dor Itamar Franco, em que o Secretário-Geia! da 
Seplan foi enviado ao exterior, acho que, há um 
pequeno engano, porque fui ao _exterior numa 
mi_ssão técnica çlo Governo e não mais naqua
lidade de_ Secretário~GeraJ, mas na qualidade de 
funcionário_ do Ministério da FaZenda, aCorripa· 
nhando uma missão de técnicos para di5c.ussões _ 
meramente técnicas. Não houv:e negociação com 
credores e muito menos uma neg_ociação em tor
no do tema da dívida externa. O que houve, sim, 
foi uma missão de técnicos_- poderia até declinar 
os nomes aqui, se a Mesa julgar necessário -
para um contato técnico junto .a organismos mul
tilaterais, sediados em Washington, quais sejam, 
o Banco Mundial e o Fundo Monetário Interna· 
dona!. Quanto à sua declaração de qUe eu fiz 
acusações de co_rrupção, falei em privilégios a 
alguns projetes, impunibilidade _e a fraqueza e _a 
fragilidade do sistemade controle~ gostaria de fa
zer alguns reparos, se me permitem. 

Na realidade, eu estava falando em tese, estava 
falando em prindpios, sobre um assunto, de _uma 
maneira muito genérica. Eu não- fiz_-....:... não era 
esta a minha intenção - nenhuma acusãção de 
corrUpção. Estava, simplesmente, exarando o_ 
meu pensamento _sobre o_ assunto_ g~nérico da 
corrupção, e ainda mais:_quando me _referi a privi
légios, usei esse terr)1o ~~m alguma intenção'-~o 
era minha intenção que houvesse urna interpre
teção negativa. Simplesmente porque, ao esco
lher entre projetas - e é ísto que fazemos, já 
que os recursos são insuficientes para atender 
a todas as silicitações, é evidente que s;e privilegia, 
mas no bom- sentido...,..- escolhem~se projetas em 
detrimento_s _de outros, mas nã:o há conotação 
negativa. Apenas disse que esse p-rocessO, qu_anto 
mais discricionário, quarito maiS intranspáfente, 
permite, de uma maneira geral- não me estou 
referindo a nenhum evento específico, nem no 
tempo e nem no espaço e muito menos a própria 
Seplan -, que prolifere o inStituto da corrupção, 

_ a venda ele "facilidades~, a posSibilidade de _que 
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pessoas inescrupulosas se aproveitem de ingê
nuos que estão dispostos a desembolsar algo em 
troca de a_gilização, ou em_ troca_ de liberação, ou 
em- troca de inclusão de pro}étóS;--ou- aSsuntos 
de seu interesse. __ _ 

Portanto, Sr. Senador, perdoe-me, masgoSfuria 
de fazer esta retificação: eu estava falando em 
tese e muito longe de mim a intenção de fazer 
uma aCUSé)ção naquele momento. Quis C:Oin isso 
reforçar a minha convicção para os senhores de 
que o problema da corrupção é maior do que 
apenas lidar c_om personalidades. com pessoas. 
Há a1go mais que permite que a corrupção_ cam
peie entre a Administração Pública. Tanto_ estou 
falando em termos gerais que iSso poderia ser 
aplicado a qualquer administração em qualquer 
parte do Mundo. 

Ouanto à s_ua pergunta principal, na minha opi
nião, Senador, por que diante de todo este quadro 
que descrevi continuei ocupando a Secretaria Ge
ral da Seplan, quero dizer de irúcio que sou um 
funcionário da Casa Para_rnim era grande_a ex
pectativa em torno do_ fato- de poder ocupã.r a 
Secretaria Geral, o posto mais alto da Casa onde 
sou funcionário, no lPEA, dada_ a minha condição 
de brasileiro naturalizado, era o posto mais alto 
que eu poderia ocupar no País. A minha índole 
conhedda de todos, comentários são feitos desde 
há muito tempo, que tenho índole conciliadora; 
foi assim na Superintendência do lPEA. foi assim 
quando ainda antes che_fie.iDepartamentos no lns
títuito Tecnológico da Ae~:onâ.utlca, __ sempre pro
curei _conciliar e levãr sereamen~.- mesmo com 
sacrificio pessoal, com sacrifício de prestigio, por 
que não assim dizer, sempre procurei expor, ao 
ministro que deveríamos tentar" uma convivêncja; 
sempre reconheci- isso é importante- c conti
nuo re:conhe!:.endo o direito que_o o ministro tinha 
e tem, qualquer ministro, de moldar o Ministério 
ao s_eu estUo, de imprimir o seu ribno, de chamar 
e montar a sua_ equipe. No disurso de posse do . 
Secretád~eral, eu afirmei, encerrando o dis
curso, que _era uma hOnia para mini, a partir da
quele momento, pertencer à equipe do Ministro 
Aníbal Teixeira. Conheci o_Min~tro Aníbal Teixeira, 
então Secretário Especíal da ação Comunitária 
da Presidência, conheci-o vagamente durante_~ 
nossa permanência na Presidência e sabia de 
sua fama de homem eficiente, trabalhador e tendo 
produzido por todos dt?ldos. um dos qu_ais p f!l~_s_ 
conhecido provavelmente, o Programa do Leite. 

A minha tentativa sempre foi, desd~ ojní~o,. 
me integrar na equipe, apesar da dificuldades, 
cedi. Reconheça que o.utros hQl)lens públicos, por 
muito menos, pediram demissão. Devido ao meu 
cárater, à minha índole.._ sempre tentei um mínimo 
de bom entendimento com o ministro. Talvez até 
por ísso mesmo, -o ministro conseguiu, durante 
tanto tempo, proceder da man~ira como relatei. 

A minha ·pemanência na Secretaria Ger~. na 
minha convicção, era importante para o País e 
para a instituição. Resolvi permanecer até onde 
o meu sacrifí_do pessoal me permitia, e não tive 
dúvida, quando percebi que nada mais tinha a 
fazer, nada mats podia fazer, diante do clima que 
se tinha estabelecido, em pedir demissão, em to
mar a inidativa de pedir demissão, rnuito antes 
da demissão do Sr. Ministro, confQ_rm_e pode ser 
comprovado por carta que enviei ao Excelentis
simo Senhor Presidente da 8epúbliC:a, na primeira 
metade de janeiro, solicitando, em caráter irrevo-

gável, a minha exoneração do cargo de Secretá-
rio-Geral. · 

Obrigado. -

_ o SR. ITAMAA FRANco---sr. Pr~~deÍlie; vou 
responder ao eX-Secretári0-0era1, inas"Qostaria 
c;le.fazer umas colocações .aqui, e evi.dentem~nte, 
na seqüência de_ perguntas que tenho, os _Srs. 
Senadores poderiam interferir, para tomar o pro
cesso dinâmico. -

O SR. PRESIDENTE (José lgnâcioFerreira)
Há o fato de que o Senador Jutahy MagalhãeS 
está com um problema físico de uma ope-raÇão 
a q-ue irá se submeter, breve, e S._~ está solici-
tando certa prioridade. " - --

O SR. ITAMAR FRANCO- Um minuto apenas, 
Senador. -

Primeiro, gostaria que a Taquigrafia retiflcasse, 
e seria muito fácil ler que o Dr. Michal Gartenkraut, 
disS~_; eú nuncá fã:Iêi em privilégio no bãrh Sentido. 
Mas Se S. 5' ·agOra fãla em privilégio no bom 
sentido, entãp,-eu gostariá que a Taquigrafia ano
tasse que foi o privilégio no bom sentido, porque 
-@. sUa~piiiTlelia eXplanaçao poderia ser feito pela 
T.iêjqtgiii'f(a;-elido aqui, que nunca foi privilégio 
no bom sentido. Mas S. 59 r:etifiCa." que foi privilégio 
sempre no bom sentido. 
-- Nã~ cfe_iXQU o MinistériO assim_ tã;o_longe,_ da 
ex-oneraÇ-ãõ-aõ Sr. Ministro do Planejamentõ. -Con:. 
tiilUo-ínsistindo que o Sr. Ministro do Planeja!Tien
to é ex.~rado, está sendo aqui acusado_ de Certas 
ii'regu1ãiidades_que, verdaaeífaS ou não, a Comis
são vai apurar, se é qúe vcii cOns-eguir apurar; 
a Polícia Federal está aí, e o ex-Secretário-Geral 
que era O- substituto, porque a portaria não foi 
baixada, ele mesmo confessa aqui no depoimento 
da Comfssão _que_ aS portarias tirando aS suas 
funções de substittJ.to legal nã_o f9rar:n baixadas 
pelo Ministro, foram apenas assinadas. Então, o 
substituto eventual Qo _Sr. Mi11istro era o Sr. Secre
tárii_?:.Geral._Então, é por demats esirãnho. 

O SR. MICHAL GAR1ENKRAliT - Permite V. 
Ex' um aparte? 

O SR. ITJ\MAR FRANCO - Era por demais 
estranho. o Senhor deu urJ, exe_r:nplo, e deve ter 
Olit.I:os exemploS, e, daqui a pouco, deixarei o Se:
nacfõr Jutahy Magalhães fazer sua intervenção, 
porque está-corit_-problema de saúde. Vou ques

-OOnar se o Senhor enviou alguma v~z à Divisão 
de Segurança -e Informações o pedido a respeito 
das irregularidades que se processavam; v. s~ vai 
dizer se enviou ou não à O_ivisã.Q de Segur!ffiça 
e Informações, ou ao próprio Servlço Naciona1 
de -lnfoinlações, algumas das irregularidades que 
se passavam na Secretaria:, porque V. S• foi quem 
fei 9 rÇteiro, nao fui eu quem estabeleceu o rotei
rf:i";,:-'1._ S' fez o roteiro,_ dizendo _que, inclusive, deu 
um -pareCer-no-VaJ.õr de 109 milhões em llf!1 dos 
processos mats difíceis do _exame desta ColJliS
são. E_nós ainda vamos questionar sobre o proble
ma didilformatização das Prefeituras. FOí V. S• 
quem ficou estarrecido com isso, V. S• quem falou 
de cópias de notas da sarem e permanecia Secre
tário-Geral, para o bem da Nação. V. Sa deve 
ter cpmunicado. Ninguém aqui acusou o Senhor 
Presidente da República. Sabemos que o Sen)"lor 
Presidente da República, quando faz o despacho, 
o faibaseáâo n'a lealdade do Ministro. Se o Minis
tro faltar com a lealdade ao Presidente da Repú-
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blica,- Sua Excelência nada tem a ver Com isso, 
),o1QUe ã primeli-8 cOISa que deve ter um Ministro 
para com o Senhor Presidente da República é 
a lealdade e, depois, a sua capacidade funcional. 
f" êVldénte qUe o Senhor Presidente da República 
nãÕ_ Póderia descer a 9etalh_e~. !:!~ a Secretaria 
de Planejafnento estava ou-não usando de artifí
cios falsos para ·conVenCê-lo a assinar, como assi
nou, o programa de informatização das Prefei
turas~ 

--~~ 1\nteS de continuar, Senador Jutahy Magalhães, 
sei que V. ~ está com problema de saúde, vou, 
com licença do Sr. Presidente, interrof!1per, mas 
depois voltarei ao assunto. 

--ÕSR~E(ATOR (Carlos Chiarelli)- Sr presi
den'te, eu pecUria a- palavra só para fazer uma -per
gunta em cima dessa manifestação, que é uma 
questão de sim ou não. 

. O SR. PRESIDENTE (José lgnácio Ferreira) -
T erri a palavra V. ~ -

O SR. RELATOR (Carlos Chiarelli) - Sr. Presi
dente, o depoente, além da cãrta fornii.tlada e 
dirigida ao Senhor Presidente da República solici
tando demissão ® cargo, gosta!'fa que confir
masse se foi convidado para ser Secretário-Gera1 
da Seplan pelo Ministro Aniba1 Teixeira ou não? 

O SR. MICHAL GARTENKRAliT - Sim. Fui 
CÔnvidadO pâra s·er Secretário-Geral da Seplan 
pelo Ministro Anibal T eix:eira. 

O SR. RELATOR (Carlos Chiarelli) - O Cl!rgo 
de Secretário-Gera] é de confiança d~ _C(lletTa, do 
Ministro? - --

0 SR. MIOlAL <;lARTENKRAliT - É de -no
meação do Senhor_Presidenté da República: 

.. O SR. RELI\TOR(C:arlos Chiarelli) - Mas é 
de confiança do Ministro ou nãO? 

O SR. M!CHAL GARTENKRAOT - Não sei, 
nobre Seriador. FurriomeciidO pelo Se"nhor_Presi
dente da República. 

O SR RELATOR (Carlos ChiareUi)- Mas con
vidado pelo Ministro? 

O SR. MICHAL GARTENKRAUT - Convidado 
J)élo Ministro. -

O SR. RElATOR (Carlos Chiarelli) - A .carta 
em que v. Ex' pedia afastamento, r_eftirida no lnter~ 
rogatório antertor, do S_enador Itamar Franco, em 
janeiro, V. Ex' a encaminhou ao Presidente da 
República? 

O SR. MICHAL GAATENKRAUT - Exat.ãmen-
te. 

O SR. RELATOR (Carlos Chiarelli) -E, conco
mitantemente, precedentemente, V. St encami
nhou idêntica carta ao Ministro, a quem se repor
tava diretamente, a quem estava suQordinado fun.. 
cipnalmente? V. S• pediu demissão do seu cargo 
na mesma ocasião, ou antes dessa ocasião? V. 
S• pediu demissão ao Ministro? 

O SR. M!CHAL GARTENKRAUT - Essa corta 
saiu como um telex da Seplan, do Gabinéte' do 
Ministro, que tem cópia de toda a movimentação 
dorelex. 

O SR. RElATOR (Carlos Chiarelli)- Não.A 
pergunta que lhe faço, objetivamente, é a seguin
te: além de pedir demissão do seu cargo, em 
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expediente dirigido - carta ou telex. agora até 
é bom elucidar-, enviado ao Presjdente da Repú
blica. V. S• tomou -idêntica -iniciativa com relação_ 
ao seu superior hierárquico? Isto é, com relação 
ao Ministro, de. época, Dr. AnibaJ "(~ixeira--;--ou V. 
s~ deiXOu de lado o Ministro e foi diretamente 
solicitar a demissão ao Presidente da RePliliiica? 

O SR. MICHAL GARTENKRAut - Era o meu 
ententimento que, como tinha sido nomeado pelo 
Senhor Presidente da República, deveria encami
nhar o meu pedido ao Senhor Presidente da Repú
blica. Devo adicionar que não teria nenhum pro
blema em encaminhar uma cópia dessa docu
mentação ao Sr. Ministro. Muito pelo contrário, 
não o fiZ porque achei que devia simplesmente 
encaminhar um pedido de exoneração a quem 
me nomeou. Posso estar errado, mas foi assim 
que pensei e procedi. 

O.SR. &UA TOR (Corlo~_Chiarelli)- Não farei 
juízo de valor, porque nem cabe. A interrogação 
tem que ser objetiva. A pergunta, então, é esta: 
foi dirigido um expediente ao Senhor Pres_idente 
da República? 

O SR MICHAL-GARTENKAA(.f[ __:_ Exatameri-
te. 

O SR. REOíTOR (Carlos Chiarem) -Ao Mlnls: 
tro, ofidalmente, não foi encaminhado nenhum 
expediente quer autonomamente, quer como c6~ 
pia dessa manifestação de V. St ao Presidente 
da República? 

O SR. MICHAL GARTENKRA!lí .:_:_ Não foi en
caminhado. 

Sr. Presidente, gostaria de fazer ... 

O SR._- RELATOR "(Ciitos Chiarelli) - Pediria 
apenas uma diligência, Sr. Presidente, se é que 
ela é passível... Num primeiro momento, nao pen
sei em pedi-la, porque o Depoente falou em carta. 
Carta pode ser um documento privado, que ficaria 
a critério, sobretudo, do destinatário colocá-la ou 
não à disposição do órgão. Agora, na argilição 
que se faz, o ex-Secretário-Geral informa que teria 
'Sido um telex que- tramitou flmcionalmente, foi 
expedido pela repartição. 

Nesta _condição, solicitaria que, sendo passível 
de juntada aos autos e aos Anais da Comissão, 
se tomassem providências neste sentido, desde 
que não se quebrasse o princípio do sigilo, uma 
vez que ele é útil quanto _à sua ~~a,. quanto ao 
seu destinatário e quanto à não -participação do 
Ministro no processo. -

O SR._PRESJOENTE (José ignácio Ferreira) -
A Presidência tomará as providências~ -~ 

O SR. MICHAJ- GARTENKRA<.IT - Sr. PreSi
dente, só uma intervenção muita rápida. 

O SR. PRESIDENTE (.José lgnácio Ferreira)--
V. Ex~ tem a palavra. 

O SR. MICHAL GARTENKRA<.IT-Terei o mâ
ximo prazer~- se for solicitado formalmente, em 
encaminhar uma cópia desses doc~e~t?s à Co
missão. 

Uma segunda observação é que o nobre Sena
dor Itamar Franco disse que eu era substituto 
legal do Ministro. Isso não correSponde à verdade, 
porque, na minha condição _de brasileiro natura
lizado, não posso substituir o Ministro nos seUS 
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impedimentos. O substituto do Ministro é_ even
tual. Isto é, é nomeado pelo Senhor Presidente 
da República, toda vez que o Ministro se ausenta 
do Pai~. E quando isso aconteceu, foi nomeado 
o Dr. Geraldo AlenCar, para substitui~lo. Isto está 
documentado no Diário Oficial. 

O SR. ITAMAR FRANCO- Um momento, por 
favor. V. S• há de concordar que apenas não foi 
o substituto· legal, porque v. s~ é um brasileiro 
naturalizado, de quem nós falamos com muito 
respeito da sua naturalização. Mas o Secretário
Geral, Dr. Mlchal, é o substituto do Ministro. Esta
mos vendo af, a todo instante, a substituição de 
Ministro, pelo seu SecretáriO~Geral NO_Ministério 
do Planejamento, apenas n~o se d~u ofiçíalmente, 
porque V. S• é um brasileirq na_turalizado. Caso 
t:Ontráiio, chegaremos à conclusão de que V. s~ 
nao poderia nem ser Secretário-:Geral do Minis~ 
tériO.~ 

o·SR. PRESJDE:NiE-(.:.iOSê lgnácio -Ferreir~) :___ 
A Presidência, antes de passar a palavra ao Sena
dor Jutahy Magalhães, esclarece ao Depoente 
que, se devesse obter dele ~_sse expediente, não 
neCisSitaria, evidentemente, formalizar, porque 
estamos formalmente tomando o seu depoimen
to ~ i_sso poderia constar da assentada. A Presi
dênda, entretanto, não o faz, porque acha mais 
~etivo solicitar à própria Seplan, uma vez que 
V. S• acabou de dizer que é um telex. e, segura~ 
mente, essa mensagem estará registrada na pró
pria Seplan. 

A Presidência concede a palavra ao Senador 
Jutahy f'\asalhães. 

O SR. JillAHY MAGALHÃES -Sr. Presidente, 
prirrieiro Uma explicação: o meu problema é uma 
emergência dentáda, mas não é tão grave assim. 
Apenas sollcitei à dentista que viesse fora do horá
rio dela, e já fui informado que ela chegou. 

sr. Presidente, tenho uma sé"rie de perguntas 
e procurarei ser bem objetivo, para não demorar 
muito. Estou também abastecido de perguntas 
pof parte da Assessoria e de pessoas que se inte
ressam em saber alguma coisa. 

A_p_r_l_~~i-~a pergunta refe~se à uma nota publiw 
cada possivelmente no O Estado de S. _Paulo. 
O ex-Ministro da Seplan, AnibaJ Teixeira, declarava 
nesta nota que o Senhor era quem "abastecia 
o Coronel Walter Félix, Chefe da Divisão de Segu
rança e Informação, de informações que deram 
COridições de criar um dossiê que ida bombardear 
...... tudo isso entre aspas -a assessoria do Min_is
tro, __ ~ começar por seu Chefe de Gabinete, Lúcio 
Verissimo'', E verdadeira a informação? 

O SR. MICHAL GARTENKRAUf- Desconhe
Ço: essa io.formação. Ténho acOrripanhado o noti
ciário da imprerisa", agradeço ao Senador por ha
ver chamado a minha atenção para as_ declara
ções do Ministro e agradeceria a indicação poste
rior. No entanto, posso _responder o seguinte: a 
Divisão de Segurança e Informações é um órgão 
c:la Seplan, como de resto ocorre em qualquer 
Ministédo que tenha essa DMsão. O chefe dessa 
Pivlsão se repa$ diretamente ao Ministro. Eu, 
na condição de Se~rio-Geral, despachei diver
sas vezes com Secretários que se reportam direta
mente com o Ministro, inclusive o Chefe dessa 
Divisão, que'tem status de Secretário, o. Coronel 
Walter Félix. Tratamos, como é de praxe, de as
suntos administrativos, de instalações da DSVSe-

plan. O Coronel Fé1ix transmitiu-me diversas vezes 
o pedido no sentido de que conseguisse uma 
sala para ele no prédio pdncipal da Seplan, já 
que a OS! estava instalada em outro prédio. E 
foram tratados com ele assuntos da área de pes-
soal, quando me apresentou um plano de redução 
de pessoal- disso lembro-me muito bem. Assim, 
diversas vezes, despachei administrativamente 
com o Coronel Walter Fêlix. Desconheço qual
quer instância que podeda ser interpretada, como 
o foi, segundo ... 

O SR. J<.ITAHY MAGAUiÃES - E V. S• não 
fez nenhuma declaração ou não levou ao conheci
mento do Coronel nenhum documento qUe impli
casse denúncias a respeito do procedimento que 
estava ocorrendo no Ministério do Plai)_ejamento, 
ou seja, na Se.Pian? 

O SR. M!CHAL GARTENKRAill- Gostaria de 
fazer um esclarecimento. Não tomei tal atitude 
poi -aêliiu- -qUe ri"io deveria e coxltinuo achando 
que não deveria. 

O SR. J<.ITAHY MAGALHÃES- V. S• não fez? 

O SR. MICHAL GARTENKRAUT - Não fiZ. 
Mas gostaria de esclarecer que, na minha opinião, 
não é papel do Secretário-Geral encaminhar de
núncias ou comentar fatos com o Chefe da DSI. 
Toda vez que chegou ao conhecimento alguma 
informação desse tipo, encaminhei-a, verbalmen
te ou por escrito, ao SI'. Ministro, a quem cabia 
me reportar. - ---

Gostaria de fazer mais um esclarecimento; que 
deve ser, provalmente, de importância: comentei, 
wna vez, com o Coronel Walter Félix, numa de
núncia que me foi encaminhada pelo Dr. Lúcio 
Veríssimo, por-esc-rito, envolvendo o caso de uma 
empresa de Consultaria, chameda Consplan. Es
sa denúncia foi a mim encaminhada pelo Chefe 
de Gabinete, de ordem do Ministro. Portanto, nes
se caso, achei que não caberia voltar ao Ministro; 
na realidade, entendi que a denúncia estava sendo 
encaminhada pelo próprio Ministro para que eu 
procedesse às averiguações, era esse o comu
nicado telefônico que recebi do Dr. Lúcio Verís
simo. Nesse instante procedi à uma comunicação 
com o Coronel Félix, a quem passei as informa
ções que me haviam sido passadas pelo Dr. Lúcio 
Verfssimo. Nessa ocasião assim procedi, já que 
não caberia, obviamente, alertar o Sr. Ministro, 
-que era a origem -da denúncia, pelo menos do 
meu ponto de vista. 

Nobre Senador, fiz também um comentário ao 
Cel. Walter Félix. que poderá ser comprovado cer
tamente, de que me sentia. por ocasião das de
núncias que surgiram na imprensa, muito p_reocu
pádo com cn~nv-olvimento do nome da Seplan, 
já que sou funcionário da Casa, e do meu próprio 
nome, já que, como disse o Senador Itamar Fran
co, eu ocupava um alto cargo nessa Secretaria 
e- tinha responsabilidade nesses assuntos, obvia
mente. 

Essas foram as duas únicas comunicações mi
nhas com o Cel. Walter Félix, que dificilmente 
podem ser caracterizadas como abastecimento 
de informações para a formação de _um dossiê 
contra o Sr. Ministro. Não cabe ao Se_cretário
Cieral suspervi.sionar, muito menos fiscalizar o Mi
nistro de Estado. 

O SR. PRESIDENTE (JôSé lgn.ácio FeiTeira)
Incidentemente, em face da resposta. gostaria de 
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aproveitar,ejáregistrandoemata,paraformalizar O-SR. JUTAHY f\1\AGALHÃES- A liberação 
uma solicitação, no sentido de_que V. 5' enc:;am~- çi.QS r~c:ur.~os para o Prefeito-~!;' Valença, por exern_-
nhasse _a esta ComissãQ- ·as referênci;:tS qUe fez plo1 R_asso_u pelas mâ~ de V. s?? 
por es<:rito ao Sr. Ministro._ A sua r~spo~ f~i a 0 SR. M[CHAL GARTENKRAUT _Passou. Pef-
seguínte: Todas .as veze.s_etn _que soube__ de irreg_u- feitamente. TramitoU r'égularm_ente, dentr9 da Se-
laridades na Seplan, encaminhou, verbalmente ou p!an. 
por escrito, ao Sr. Ministro,_ As que o foram por 
escrito_,_ naturalmente V._ St as terá, Desde lçgo, _O SR.: lTAMAR FRANCO -Senador Jutahy 
a PreSidência deixa formalizada eSta solicitação_. M.agalhães, ~ó_um_minuto, _por favor. . 

_. ---=o- Dr: tv\íctial, há pouco, declarou que O Orça~ 
O SR_ JUTAHY MAGALHÃES- Dr. ('4;chal. O mento enviado ao Congresso Nacional - e do_ 

Estado de S. Paulo, do dia 20 de janeiro de primeiro Orça!J1ento eu pude s_er o RelatQr no 
1988, transcreve-Wna Pec:laração do ex~Mini_s_t:_ro:. -Senado da República- _era urri Orçani.ento que 
"Eu não autorizo nada. __ Quem autoriza é_ o -Presi-
dente da R~pública e 0 -Secreiárlõ;àer~ · dâ S_e- -considerava uma inflação de 60%. Posteriolll]en-

te, o Governo alterou para uma inflação de_120%_. 
plan ... Em a Folha de S. Paulo. do dia 31 de ---o-o Dr. Micha1 declarou_aqui, há pouco~ à CerniS--
janeiro de 1988, o Sr. Anlba,l T e_ixeiréi_ declara que são, que não teve conhecimento das alterações. 
V. s~ também tinha verbas para repassar. São No entanto, diz agora ao Senador J.utahy_Ma;ga-
verdadeiras essas afinnaçQes do ~::-_Minístro? - Jhães- qUe todas as verbaS explicitadas no Orça-

O SR. MJCJ-iAL GARTENKRAUT --Acredito menta da_ Uni?!. o eram de r~sponsabilidade do Se-
que o Sr. Ministro estava_ se ieferinçio a9 process_o cretaOO-tmrac- ----- ------- --- -
que descrevi, onde a minha responsabilidade_ era - Eõtaci _Varri'ôS esCiarecer eSsé-~fatQ, por- que -ê 
aprovar os planos de aplicação. pr~íSO. ----- ----

De fato, quanto às verbas especificadas no Or- .. V. s~ déi::laroU, há pouco, que nãá teY$:! conheci-
çamento da União; cabe ao Secretário-Geral pro- menta do processa de alteração, por parte do 
gramar a sua liberação. ~_:;:;, _ n~s_e caso, não há GoVerno, dÕ orçamento já enviado ao Con_gresso. 
nenhuma decisão de alc>cação de.recu~~;_é s_iryl- J~sq_ éverd~de? 9_0rçamento-foí eriviado ãó Con-
plesmente uma decisão adminlstrati~- de_ li9era-. __ g(~~sp ___ ;___:__ -pÕr _ iilcrívei_"QU.e pareça ~-~co_ril _úila 
ção. São apenas os casos previstos. e detalhados_ ·tl]Jiação parª ú ~nO de 1988 da _ordem Pe 69% .. 
no Orçamento da União. O .ÇçY~m_o~- ·p(jsteriormente, alterou isso Para 

O SR JUTAHY MAGALHÃES --Mas, se há f2o·%~E prOCede agora a uffia alteração para 
uma autorização de _V. _s~ no·casa de liberação 25(), 270%, $erri_ qUe o CQngresso sãíba. _Isso não 
V. s~ só deveria, pelo menos, aprová-la se tiy_es~e --vem· ao 'c àS-o c-aqUi. NaS y,_- S• .declãrou_ qu~ não 
com todo o processo regularlzado,_istO é,_-çó!TI tihha éoõhecírilerito_diss.o. t ve:rçl.ade' ou n~O-é 
uma tramitação normal, com parecer_es favoráveis :_o- qu~_? Sr. declarou? 
e determinações legais. .. _. -· ___ .. . _Q SR..MICtiAL GARTENKRAu:r-:- Aqui _cabe 

Pergunto se V. EX" autorizava ou não a llbe.ração um esclareciffiento. · --

tem nada que ver com a pergunta do Senador 
-Jutahy Magalhães. 

O SR. ITAMAR FRANCO"- O Senhor explicitou 
ou não -no Orçamento de 1988 Verbã.s? . 

. O SR. f4;CHAL _QMTENKRAUT - Não. No 
de 19.88, não, -

Q .SR. ITAMAR F"Rf'J"jCO,- Nem da inflação 
d~ 60%, nem da de:_l20%? ·· · ., 

O-SR. />\ICHAL GARTENKRAUT - Um mo
mento. Aqui cabe _um esdarecim~nto.em defesa 
do corpo técnico que preparou o Orçamento. 

Q_$,. ~TAf.'\AR _FRANCO--:- Ninguém está.ata-
_c;;mdO _Q c_9rpó técnico. · · · 

O SR. MICHAL GMTENKRAUT-Mas gostana 
de féller um esclarecimento assim mesmo. 
__ O_proceSSC? _orçamentário .inicia-se em- abril, 
1;1ormalmente, marÇO/abiif, e Oá um praia conSti
tudi:n1al para ser entregue pelO Poder Exe<:utivo, 
vale dizer, pelo Senhor ~r~_sidente -~- ~epública 
ao Congresso Nacional, a 31 de_ agpstq de cada 
ano. Portanto, o projetO de lei que f6í encami
nhado dentro do prazo, no dia 31 de agosto de 
1.987, projeto de lei contendo a proposta para 
o Orçamento de 1988, entreg~!'l:- ao CongreSso 

_em agosto de 1_988, tendosiçlo P'~eparad9 _d~nte 
os períodos de março, abrif a -ãQosto._ FOf prepa

--rado com a melhor estimativa de inflação,_ dispo-
nível na época para 1988. - -- -- - --

desses recursos, segundo declar~ç_ã_o do ex-Mi
nistro Anibal T eixelia. Se auú:ii-i~ava, deveria fazê
lo - acredito - porque os_ processos estavam 
reguJarizados, c:om toda a tramitação normal e 
lega1 e com todos os pareceres favoráveis a: essa 
liberação. Era assim que oc_ohia? - -- --

Quero lembr~_r aos Senhores que em_ agosto 
a inflação era da ordem-de 5% a 6%_, tendo_sido 
em julho muito mais baixa do que essa, P:ort.anto, 
não cabia ao Poder Executivo~ não ti_l)h,a o difefto, 
o Poder EX~cutivõ, de ~iia1i:Zãr para··a sOciedade, 
par~ o CõngressCI, ·uma inflâção Iijuitõ "riiàio_r ·do 

-qtu~ -oo%. sesSentà por ·centõ era 'o :rnühierq, pa 
époc:a, tecnicamente recomendável. 

_ 0-SR..ITAMAR FRANCO- Se não, tenho qUe OS.acoriteétmentos_s!Jp_séqtentes. isto -é; a: a:ce-
pedir à Taquigrafia as notas taquigráficas pa-ra lerãÇao inflacionária nos meses a partir de sl!_tetn-
ler essa declaração de V. -S•,_ de que não tey:e bro, principalmente outubro· e_ nOY_g!TI_bro, é que 

__ c_onhedm~nt!?_ dessas alterações do Orçame_~O:· levararp à,-cojlsid~façã:ó, ·correta J?Or sinal, de que 
~ O~_SR. MJCHAL' GARTENKRAUT _Cabe um -e§s1q,arâYt'letro de inflação que estava embutido 

O SR. MJCHAL GARTENKRAUT - Perfeita.:. ·esdãrecim_e_o_to. É verdade, No entanto .. v. Ex~ me no projeto de lei estaVa s~perada; 
mente. A aprovação do plano de aplicação era perdoe, v. EX_ está confundindo 0 orçamentO de --- O que 'dédsSrer, iSt:à pode ser _verificado,_ é que 
uma medida, aliás, acontece em todos os Ministé:- 19~8. ~()_"1-0 orça_rnento_ p_e_ ~ 987. a mOdificaÇão que foi feita, que deveria ter Sido 
rios; o- .Se-cretátio-Geral d~ todó _o .Ministério faz feitá, na paSsagem de 60%- para 120%, foi feita 
isso. O SR.ITAM.AR_FRANCO --Não. V. s~_é qlJe sem o meu conhecimento. Çjósta,ri~ apen!ls de 

<:onfundiu. V. S~ é que não e~pecific:::oU Sé --e~ra . salientar-Cõ!TiO a s_e·êretãria_ Geral era tratadã _d~n-
0 SR. JUTAHY M.A._OALJ:IÃES- Todos esses 1_981 ou 19.~8. se é ~e-~0% ou de_8_8,%. __ _tr_o __ da septan. Não -quiS cOm istO âizer qUe não 

processos em que foram liberados recur_so$. para O SR. MICHAL GARTENKRAUT- É o de 1988. se deveria proceder à altera_çã_o ao parâmetro, 
as prefeituras paSsaram por V. St?_ T odes? _ ~ J:n.UilP j:ielCrç_OntrárJo: Se' tivés~n1P$ hoje, e~ exe-

0 SR. MICHAL GARTENlSRA_U:X- Na fase: de O sR.:ITM\AR_FRANCO- Então .. ~ --- -cução, um OrÇamentO com ba:se -~e inflação de 
aprovação do plano de apliCaÇão. - · · O SR. MICHÃL êARTENKRi\ur- E o 5ena-dor 6~ , provaVelmente já teríamos empenhado to--

O SR. JUTAHY MAGALHÃES-.:..:.: v. S' não co- Jutahy Magalhães está se referindoa_o Orçamento -das-as desPesãS ilõ mêS- de março. 
nhece nenhur:n processo que ienha sidÔ-Iiberado de 1987' que era 6 que estava ~m e_xe<:uÇãp~ Veja O SR. JurAm MAÓALHÃEi- Dr. Mi-~hal, V. 
sem ter passado por essa fase, pelas mãos de bem! s~ não afirma; inas insinUa _em treChos __ de suas 
v.s~? -----ó:SR.ITAMAR_ffiANCO-AProveitei a deixa declarações, e falando em tese, que a c:entraii-

do Senador Jutahy Magalhães para entrar no~ que zação administrativa do poder discricionário de 
O ,.SR. M[CHAL GARTEN_KRAUT -=- N~o pos_~ v. g, .disse. · liberar recursos possibijita o surgimento de vende-

so._ - -- - dores de fadidades. 
O SR. JUTAHY MAGALHÃE;; _:....__t;:>a relação _,~SR.-'AJCHAC<:iARTÊN~UT- .=:-perfeita~ Em outro trecho de sua_exposição, afrrma que 

que ·o próprio Ministério forneceu "fo_ram libera- nleflte~ Ei.dar;Ú:imento. c~&e. E1-1- eStava me-re_f~ -o ex~Minlstro da Seplan centralizava em _seu gabi-
dos recursos para taiS e tais prefeituras ... " V. :s' rindo, acho que_ não deixei mã.rgem <;l.e_ dúvida, nete agenda_ para despachos com o Presidente, 

-ãõ'-Orça_hient_o_ c:iue estava tramitandO ·no Câri- com a relaça-o de processos aserern autonza· dos deve saber quais que não passaram ·pelas mãos 
de V. S•, qUais os que feiram liberados sem o ·gresso para aprovação. Então, só poderia ser 0 para liberação de recursos. 
devido processo. de-~ ~~~·-P d~ jane1~o' de 1987 es~va aprovado. Há alguma <::orreléJ,ção entre as dt.ta$_~~lara-

O SR. MICHAL GARTENKRAUT- O proCéiSó -0-$. ITAMt\R __ ~CO --:-Evidente. _ç_Ç~?. 
correto é passar pelo Secretárío-Ger:aLN_ão posso -O Slt -MitHAL GÀRTENKRAUT- O de 1988. _: _ _:=_-:crsR. MI<;_HAC GARTENKRA(JT ~-- N_ão, _Sr. 

_ responder por aqueles que não passaram. _ cuja ex~cUÇãO COJ'T!eçou no ~ia 2.-de janeiro, não ~~riã~or. U~ se re~~re à d~l_araç~9 c!~_pri~;ípfoS _ 
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gerais, mera consideração, e a outra, uma consta
tação de como o Sr. Ministro atuava, qual era 
o estilo de funcionamento do Sr. Ministro. 

Gostaria de declarar, de um modo enfátic;o, que 
o Ministro tem, na minha opinião, todo o direito 
de faz~r a sua agenda centralizada no seu gabi
nete. 

O SR. JUTAHY M.A.GALHÃES- Foi mera COin
cidência essas duas afirmações. 

Quero ser objetivo e a resposta também poderia 
ser objetiva, porque não quero demorar demais, 
por várias razões. 

O depoente se referiu_ à aprovação de alocações 
de verbas sem respectivas dotações orçamentá
rias. Poderia citar algum caso concreto?_ 

O SR. MICHAL GARTENKRAUT .:...._Elaboramos 
várias notas chamando a atenção do Ministro so
bre esse aspecto. Se o Senador pfeierir, eu gosta
ria de consultãr a Mesa se poderia encaminhar. 
São notas relatiyamente extensas~ com núme:ros 
que estão_ todos citados aqt.ii. 

O SR. JUTAHY MAGAUiÃES- V. S• J•mbém 
mencionou a ocorrência de exposições de moti
vos sem o conhecimento dos órg~os técnicos. 
Também poderia acrescentar? 

O SR. MICHAL GARTENKRAUT - Perlelta
mente. 

OSR.JUTAHY MAGAU-iÃES- Qu.U "destin•
ção l~al do Fundo Especial? E há critérios legais 
de aplicação dos recursos do Fundo Especial? 

O SR. MICHAL GARTENKRAUT - O Fundo 
Especial, previsto na Constituição, é composto 
de _ _2% _da arrecadação_ do Imposto de Renda e 
do IPI; na realidade, é um dos três fundos que 
compõem o esquema de redistribuição _de recur
sos _arrecadados pela União e redistribuídos_ aos 
Estados e aos Municípios. 

Conforme reza a COnstituição, além do Fundo 
de Participação _dos Estados e do Fundo de Parti
cipação dos Municípios, existe o Fundo Especial, 
composto de 2% dessa arrecadãção referente ao 
Imposto de Renda e ao IPl. A Constituição não 
disciplina a aplicação desse fundo, mas a legisla
ção infraconstitucional regulamenta a aplicação 
do fundo e coloca na mão do Senhor Presidente 
da República a alocação desses recursos. Poste-
riormente, outros diplomas legais disciplinam a 
tramitação, colocam esses recursos sob super
visão da S_eplan etc. Gostaria de esclarecer, aCho 
que é oportuno, que o_Furido Especial, a intenção 
implícita na existência desse Fundo é que ele é 
uma espécie de reserva técnica para casos de 
calamidades ou outras causas que o Presidente 
da República assim o desejar. 

Todo aho a distlibüiçã_o do Fundo ESpecial é 
alocada por uma exposição de motivos, subme
tida pelo Mintstro -da Seplan ao Senhor PreSidente 
da República e, tradicionalmente, essa alocação 
segue os parâmetros da alocação ·dos Furi.dos 
de Participação dos EStados e dos Municípios, 
com uma única exceção: :·é que ·nem todos os 
Estados, nem, tampouco, os Muriicípios são con
templados rressa distribuição. A mecânica é a se
guinte: a exposição de motivos aloca a Esfãdos 
pesos que, tradicionalmente, são iguaiS aos pesos 
que aqueles EStados têm na distribuição do Fun
do_de Participação dos Estados, embora isso seja 
discricionário do Pregjdente da RepúbUca, pois 

Sua Exc;elência poderia alocar da maneira que 
quisesse, mas isso, sistematicamente, tem sido 
respeitado pelos últimos Presi.dc;::ntes, inclusive .o 
Presidente José Saroey, e, em adição, é feita uma 
reserva-técnica, a chamada rese!Va do Fundo Es
pecial, e essa fica, vamOs dizer assim, não alocada 
no infcio do ano como uma espécie de reserva 
técnica para casos de_ extrema necessidade. 

Q__que foi alO.:adCi p~la EM com os pesos espe-
-cíficOs, e que tradicionalmente têm sido os mes
mos pesos- do FPE e FPM, esses recursos são 
distribuídos automaticamente, a Seplan apenas 
supefvisiona êSsa distribuição, que é feita automa
ticamente, junto com o Fundo de Participação 
dos Estados, pelo Banco do Brasil. Então, apenas 
aque:rareserva técnica é-que ffca reSguardada para 
posterior deliberação -do Presidente_ da República, 
por' sugestão do MiniStro-Chefe dã Seplan. 

O SR. PRESIDENTE (José_Ignácio Ferreira)
A Presidência solicita ao Sr_. depoente brevidade 
nas respostas, em face de vários outros Srs. Sena
dores desejarem fazer indagações, evidentemen
te, sem prejuízo dos esclarecimentos que_ forem 
necessários. 

O SR. Jcir AHY MAGALHÃES- Sr. Presidente, 
durante iTiLiito temPo a ífnprensa publicou ques
tões. da_ Seplan e várias referências fiz_eram a res
peito do trânsito que V. so tinha nos gabinetes 
presidenciais, inclusive com o próprio Presidente 
da República e com o seu Se~o particu1ar. 

Nos meios militares o_u de hierarquia deve ser 
respei~da com muito rigor, até os subordinados 
p-odem, dirigirido-se ao seu superior imediato, so
licitar licença para levar ao conhecimento das au

-tõiTdãdeS supéíofes -qUalquer erro que julgue 
existír-iia sua corporação. V. S•,- no seu depoi
mento, fala em conturbação à adr:ninjstração até 
-da SePI.3n ~ a Centr.i:dizãção é por várias razões. 
PriinelfO,V. "S•t"ein SidO multo cUidadoso nas infor
mações e, logicamente; isto é natural, mas se 
V. S' tinha conhecimento de equivocas cometidos 
até na administração, e levando em consideração 
essa possibilidade de levar ao conhecimento das 
miares autoridades da RepúbUca ess_es erros que 
v. s~ praticamente, reconhece, dando, explicita
mente, nomes no seu depoimento, por que não 
fez isto? 

O SR. PRESIDENTE_(José lgnácio Ferreir.il)
H.á um aditamento do eminente Senador Ca:rlos 
Chiarelli~ 

O SR: RELATOR (Carlos Chiarelli)- Isto faci
lita, porque- é a mes:ma questão: Jriclusive, à luz 
desse_questionamento do nobre Senador Jutaby 
Magalhães, eu gostaria de saber sobre o caso 
do próprio Orçamento da União para 1988, pois 
V. S' fez referência, rio decurso da sua manifes
tação inicial, de que o processo de elaborãção 
era de qualidade técnica duvidosa e, legalme-nte, 
passível de mecanismos corretivos; a4uziu o fato 
de que havia ínformações sobre diferentes_assun
_tos, inclusive sobre o Pin-proterra, uma nota técni
-ca do l]Jian, de nãtureui- crítica. v. s~. tamóem, 
nos. trouxe--a _informãÇaci_-_-de_- que sobre o PAG 
havia dificuldades inSanáveis, motivadoras de 
duas notas técnicas, onde apontavam-se falhas, 
e como todos esses fatoS; apesar dãS nOtas téCni
cas. das tentativas de correção, acabaram se Con
cretizando de maneira errónea e inadequada, ten-

do em vísti:l o fato de_ que v. s~. ín,dusive, diz 
aqui e também nos disse na resposta_ anterior 
que o seU ato de _nomea_ção era do Presidente 
e, por isto~ quando se sentiu desconfortável, fe:z 
um telex a Su<l Excelência. __ -

Ante a gravidade desse q~adro, ante a_s..GQns_~
güências de que se induzia ao _Chefe da Nação 
a erro sobre matéria de tamanha gravidade -
Orçamento, Programa de Ação fioveroornental, 
para não falar no problema da ABM -_não seria 
o cãSo de V. St_terJ~it_o uma tomada de posição 
frOntal, vigorosa, pãrã que não ocorresse_algo tão 
sério e tão danoso, inclUsive implíê:ando ré~ponsa
bilidade de autoridade superior? Porque a relação 
direta de nomeação levou V. s~-àquele telex. En
tão, parece que V._ S' entendia que havia uma 
necessidade_, ~m direito de:_ canal direto. Ora, se 
havia para o pedido de afastamento, em._determi
nado momento, na etapa anterior, quando fatos 
sérios, irregularidades danosa_s, procedimentos 
tecnicamente criticáveis_e até legalmente injustifi
cáveis, tivessem_ acontecendo_ (ora__ da sua órbita 
de controle, mas_com o s_e.u _c.onhecim~oto çritico, 
não seria o caso dessa mesma. providência, pelo 
mesmo c~~l._expressa pela mesma via direta? 

· 6-SR. Mic!W- 01\RTENKRAUT -1\<:ho que 
pOderia responder às Suas duas indagações. 

-o SR. JuJAHv MAGA~~ Um instante 
só, como foi a última pergunta, eu queria apenas 
dizer que espero- que os outros Srs. Sen:a_dores 
façam com que_ haja uma melhor explicação a 
respeito desse -processo dos computadores e 
abordem, também, o caso que foi muitO noticiado 
- a questão dos alambiques. 

O SR. MICHAL GARTENKRAUT- Eu gostaria 
de dizer o seguinte: a tão noticiada e- propalada 
relação especial que eu teria junto ao Presidente 
ou junto a_o Secretário Partic1.,1lar d_o_S.e.i:Lh_or Presi
dente, é para mim motivo de surpresa. Eu, na 
realidade, tive urna relação absolutamente funcio
nal e profissional_ com o Secre$io partk:úlar
Dr. Jorge Murad. Sequer o conhecia antes de 
assumir o CargO; de Adjunto da Assessoria Téc
nica. Nunca tivemos contatos sociais, nunca frz 
um contato com ele que não fosse- í.SsO durante 
a minha permanência na Presidência - no seu 
gabinete funcional,_ profissional. No que se refere 

_ao_ Presidente da República, os meus contatos 
_.eram infreqüentes, muito pOuco freqüentes. A mi

nha assessoria se_dava de forma indireta,_a_través 
do próprio Dr. Jorge e, principalD'l-ente, através 
do Emt:iaixador Ricupero com quem trabalhei de 
perto nos últimos meses antes de assumir a Se
cretaria Geral, pois acompanhava de perto a situa
ção_ económica da_área__extema. Conió ó Embai
xador Ricupero _era o Assessor_ do Presidente, o 
Assessor Especial do Presidente para a ~rea exter
na, então, na. realidade, eu prestava uma asses
soria ao Embaixador Ricupero. Os meus contatos 
d.iretos com o Presidente, já naquela época, po
dem ser contados nos dedos_ da mão. 

Depois de ter assumido a Secretaria G.e:ral da 
Seplã:n-, tive três conta tos diretos com o Presidente 
da República: um durante_ uma s_olenidade ~e 
houve no Pa1ácio do Planalto para os cumpri
mentos de final de ano; e dois em reuniões, junta
mente cóm o Ministro Anlbal Teixeira, o Ministro 
Brcisser Pereira e outros as_sessores, reuniões es
sas para as quais fui convocado pelo próprio Presi-
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dente - isso estâ inclusive, na_agenda do Presi~ 
dente, 

Quero dizer que sempre tentei respeitar a hie
rarquia, não por achar que se trata de um frrn 
em si, mas penso que o desrespeito à hierarquia 
provoca tal balbúrdia nos assuntos públicos que, 
simplesmente, poderia atrapa1har completamente 
o bom funcionamento da máquina do setor públi~ 
co. Nunca procurei o Senhor Presídente da Repú
blica para qualquer contato específico sobre esses 
assuntos, ou quaisquer ou_tro.s. 

Devo acrescentar mais u_m, além dos três já 
citados, mais um que tive com o Presidente da 
República, quando fui con'Qfdado, entre outras 
pessoas, para participar no P&láCh da Alvorada 
da preparação da primeira entrevista conjunta que 
o Senhor Presidente concedeu à imprensa, em 
meados de 1987. O próprio Ministro_Anibal Tei
xeira também esteve presente nessa ocasião no 
Palácio da Alvorada, em que se dis-cutiu, em que 
se preparou a melhor maneira de assessorar o 
Presidente com dados econômiccfS e _oi.Jtrci_S para 
que Sua Excelência pudesse responder às per~ 
guntas da Imprensa. 

Essas são as únicas ocasiõ.es que lembro de 
ter tido um cantata direto com o Presidente da 
República. Nunca procurei o Secretário PaxtiJ::u1ar 
do Senhor Presidente da República para tratar 
de as_suntos_que tivessem alguma relação com 
a alocação de recursos e liberação de verbas por 
parte _da Seplan. Nem poderia fazê-lo porque o 
Dr. Jorge Murad estabele_ceu um_ contato direto 
com o Ministro Anibal Teixeira, a pedido deste. 
Isto foi uma combinação da qual participei, logo 
no início da minba gestão. O Ministro Anibal disse
me que gostaria - isso_ foi reitefado pelo Dr-. 
Lúcio Veríssimo -que todos_ os· conta tos fossem 
feitos através dele. E eU respeitei esse desejo. EVi
dentemente - gostaria de_ acrescent~r. brey_e- _ 
mente - muitas_ pessoas, principã.linente Seáe
tários-Gerais, meus colegas Secretáfios-Gerãis de 
outros Ministérios, mesmo alguns Ministros, 
quando não encontravam o Ministro Anibal, e fun
c[onários da Presidência, ligavaril-ilié para inda
gar sobre andamento de processos. tia verdade, 
tratava-se de uma relação absolutamente funcio
nal, nunca recebi um pedido para que pudesse 
interceder sobre esse ou aquele process_o. 

O SR. PRESIDENTE (José Ignácio Ferreira) -
Sobre essa referência feita à sol!citação do Minis
tro Anibal Teixeira, de que ele gostaria de manter 
diretamente contafos com o Sr. Jorge Murad, eu 
apenas pedir-lhe~ia explicitasse maiS um poUCO. 
Em que circunstâncias, quando foi isso ... 

O SR. MICHAL GARTENKRAUT --, Não tenbo 
certeza da data, não poderia precisar a data, mas 
foi logo no início. a Ministro-Aníbal, _sabedor da 
minha relação funcional com o Dr. Jorge - eu 
era subordinado direto dele, na minha (unção de 
Adjunto da Assessoria TéCnica- ·di_sse-me; -nas 
reuniões iniciais que tivemos, até provocado por 
mim, que lhe perguntei: como é que vai funcionar 
o fluxo de_do$:umentos da Seplan, já que doeu~ 
mentes encaminhado_s por Parlamentares, Gover~ 
nadares, Prefeitos, p-odem entrar diretamente na 
Seplan ou podem ser encaminhados por outros 
Ministérios, ou podem ser encaminhados pela 
Presidência da República, pois é muito ·comum -
Que, durante despachos, durante audiêndas cQm 

o Presidente da_R_epública, Parlamentares, Gover
-riadpres, Pr~sidimteS de empresas: entreguem so
licitações ao Senhor Presidente, que, obviamente, 
assim-tem sido ~ praxe·, encaminha aos Minis
tériOs respectivos. No qUe- tarige a solicitações 
de recursos, obviamente, a maioria dessas solici
tações acaba tramitando para a Seplan. Então, 
a Presidêtlcia - permita-me mais este esclareci
mento - encaminha esses pedidos através, e 
principalmente, de dois_ canaJs: um é a Secretaria 

_ particular do Senhor Presidente, que é um mero 
encaminhador de tudo que o Presidente manda 
para a máquina do EXecUtivo; o outro é a ajudân
da de qrdens~ que despacha, imediatamente, os 
processos que deram entrada através do gabine:te 
do Senhor Presidente. Normalmente, aquilo que 
é maiS -ürgehte é encaminhado pela ajudância 
de ordens, porque eles possuem um esquema 
de entrega super-rápida. Então, os documentos 
mais importantes, na verdade, saem diretamente 
do gabinete do _Presidente, via ajudânci_a de __ 9r
dens, ao gabinete do Ministro. 

O SR. PRESIDENTE (José lgnácio Ferre ira) -
Mas .a pergunta específica que fiz não foi esta: 
Eu pedi que V. S• esclarecesse ou aprofundasse 
mais o fato de que o ex-Ministro Anibal Teixeira, 
em determinada ocasião, disse-lhe que gostaria 
que ele fosse o homem que contatasse direta
mente __ com o Sr. Jorge Murad. Foi isso que eu 
solicitei. 

o SR. MicHAl. GARTENKRAUT ,- Na realida
de, não só o-_or. Jorge_Muraçl. Perg_untei _a é.Ie, 
isto foi_ J_og9 no i_njcio da _ge::;~o, se, porv~n~~~· 
jâ que não existe u~a ststemâtica_ muito rigoroSa, 
eu recebesse, atrãvés da Secretaría Geral, algu-m 
desses documentos, vindos da Secretaria Parti
cular do Senhor Presidente da_República, ou mes
rn() ~a Assessoria EspéCial, -Ef-ObaíXador Rubens 
E!çup:erQ, __ óu mesmo- dâ_ Àju_d_ânciª __ çie_ Oidern, 
se viesse à_Secretaria Oeral. perguntei a e1e COmo 
deveria proceder. O que 'ele me diSSe, reiterada
mente, é que ele gostaria que tudo isso fosse 
canalizado para o Gabinete dele. Apenas isso. 

o·sR PRESIDENTE (José lgnâcio Ferreira)
Parece~me que a palavra estava com o Senador 
ltamãr Franco, ·mas com a -própria anuência de 
S. Ex"... • . -- -

OSR.JOSÉPAULOBISOL-A!lteseugostaria 
de um pequeno esclarecimento. Sou um Parla
mentar inexperiente, mas sou um juiz razoavel
mente experiente. 

É verdade? Entendi bem _que V. s~ reside na 
SQS 309, Bl. "B". 

O SR. MlCHAI:- 9ARTENKRACIT- Atualmente, 
sim. 

O-SR. JOSÉ PAULO BISOL - Desde quando 
isto?- ~--·--- · 

O SR. M!CHAL GARTENKRAUT-Não poderia 
precisar o dia, mas faz exatamente três semanas 
que me mudei. 

O SR. JOSÉ PAULO BISOL .,-Certo. Esse ]>lo
co é, a pn'oií, destinado_à residência de Senadores. 

O SR. M!CHAL GARTENKRAUT - Nã:o. Esse 
bloco é da .Caixa Econômica Federal. Gostaria 
de esclarecer que eu_ ocupava uma residência, 

o que -não era exclusiva,.. mas foi designada para 
o S_ecrétái1o-GeraJ, já que a residência oficial, tra-

dicionalmente ocupada pelos Secretários-Gerais 
dos GovernOS ànteriores; foi -cedida ao então Mi
nistro da tiêrida é"TecnôlOQia, nà Península ·dos 
Ministros. O.cupei,- eritão, a residência localizada 
na QI-19, Conjurifo 12, Casa 06~ ·ande permaneci 
durante quase foda -.Ef geStãO. Tendo saído da Se
cretaria Geral, obviamente, _não tinha majs direito 
a essa residência, e, embora não Solicitado, procu
rei proceder à mudança. 

O SR. JOSÉ PAULO BISO L-Mas V. S• decla
rou, insistentemente, que desàe o primeiro mo
mento em que assumiu suas funções na Secre
taria Geral aa SePlan havia certa animosidade, 
-certo distanciamento em sua relãçã_o Com o"MiriiS
tro Aníbal TeiXeira V. S' confirma istó? 

O SR. MICHALCGAATEI'{KRAUT ~Eu não gos
taria de que ficasse a impressão de que haVia 
uma guerra total entre o Ministro e o Secretâ- _ 
rio-Geral. 

O SR JOSÉ PAULO BISOL - V. S• disse que 
ele tentou, desde o inídó, riomear o~tro Presi
âente para o IPEft,. IssO _é um-atO de animos{da_a_e, 
porque, notrrtalinente: o -secretário é o Preside"nte 
de lá. Então, é uma diferença de tratamento. 

Objetivamente, isto aconteceu desde o irlído?: 
----~0 SR. MICHÃL ÚARTENKRAUT -Atas d~sse 
tipo, sim. Ma.s, veja bem, ponderei com ele, tive
mos discussões sobre isso e ele voltou atrás, tanto 
é que fui nomeado Presidente do IPEA. . 

O SR. JOSÉ PAULO BlSÓL :__; Mas, se ISto 
aconteceu desde o inícici, acbo lícito presumir 

-que: e1e não ·ii·idicOu'."a· seu nome sPont.e SUa. 
Posso tirar esta ilação, esta conclusão, porque, 
se desde o inido, ele criou animosidade com V. 
S•, é po-rque não era de s_ua vontade, -de sua íntima 
vontade, de sua intimidade, indicar o seu nome, 

. _para ocupar o cargo de secretádq_.._GeraL Há u~a 
terceira força. Quem ~ que o impôs? Ou quein 
é que criou um-a, circunstância tal, que o Ministro 
ficou numa situação embaraçosa tal que não pô
de dizer não. 

O SR. MlCHAL GARTENKRAUT - Ora, Sena- ' 
dor José Paulo Bisol, realmente, eu não poderia ;. 
responder istó. Vou além, não vou deixar tão vago. 
Concordo com V. Ex!', dada a minha pouca expe
riência de trabalho com o próprio Ministro Anibal e. 
Teixeira~- que alguém deve ter indicado a eie. Age- · -
ra, tirarem ilações de que foi esse ou aquele ... 
Aliás, diga..: se de passagem, uma prática muito!
-comum no País são as indicações. O Ministro~
aceita ou não. 

O SR. J<JSÉ PAULO BISOL - Mas o meu'
problema não é este. V. S• deixou claro que nã~
havia uma relação de confiança - yamos assim= 
generaliz.:1r - entie o~ Mini_str~ e o Senhor e, ao 
mesmo· tempo, o Ministro não podia tirar--o seu 
cargo de confiança, .ele tira a hOra· que quer. O 
cargo de Secretário-Geral do Ministério é dã. con
fiança estrita do Ministro e não do Presidente da 
República Pode ser que o Presidente_daRepública 
nomeie, mas é da confiança do Minis.tro. Não 
existia essa confiança, issO não_ tem explicação. 
Hã um vácuo lógico nisso at. Quer dizer, o Minis
tro, embaraçadamente, foi constrangido a indicar 
V~ S• Esta é a conclusão_ que tiro e acho lídro
tirar. 

O SR PRESIDENTE-(JOsé- IQT1ádó Ferieirã) ~ 
A Presidência volta-a soliCitar aõ Depoente seja· 
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objetivo nas respostas. Neste mom-ento, estamos 
diante de um b.MMagistrado _que_está colocando 
ás perguntas com absoluta precisão e volto a in
sistir que V. S• respànda objetivamente às pefgun
tas que lhe forem formuladas. 

_Agora, gostaria de Sl,lgerir- que quanto a essa 
questão da indicação, data venla do seu juiZo, 
a inquisição fosse reita a qüeffi rea1mente de direi
to.- Quer dizer, ninguém melhor que o próprio 
Ministro Pode responder quem indicou ... 

0 SR. MJÇHAI; QARTENKRAUT _Pois não, O SR. JOSÉ PAULO_BISOL- Mas não estou 
Sr. Presidente, acho q"ue fui objetiv_o. Deve ter h avi- apurando a sua responsabilidade, só quero esda-
do uma, ou várias indicações, como é comum recer fatos. -Quem sabe;--terei oporturiidade d~_ 

fazer essa inquisição.----
no Serviço Pú.bli<::o braSileiro. -- -.Como não estou com a palavra, foi só um pa-

O SR. JOSt; PAULO BISOL - N. eStá-a fló$_sa rêntese, eu devolvo a palavra ou posso prosse-
d.iferença. Eu não acho_ cumum. Mas não __ t~m guir? -- · ' · · · · · 
importância. O que eu pergunto- é; como consta -- O SR.- rf M1AR. FRANCO _ V. Ex- pcide pras-
das memórias elaboradas pela nossa_ Assessoria, s~uir. __ 
se V. s~ teria permanecido a partir de certo mo- -- · --
menta· na Secretaria a pédidO do SNI e da Casa O SR. JOSt PÃULO BISOL -Alguém ·Prepa-
Ovil? COnfirma isso?- · - ------ ···· ._ ... -,o roi.i ii.Jamosa Jista fisiológica dentro da Seplan. 

Teria $jdo_:V. S'? 
O SR. MICHAL GARTENKRAUT - Senador, 

acho que tenho currículo suficiente; me reSeiVaria· 
o_ direito de não cl.eclinar__o_s m,_euS títulos _aqui, 
para qualquer Ministro. Sou engenheiro formado 
pelo lnstitut.o Teçnoló_gico d_;;1 A~ronáutica, (ui Pro· 
fessor do IT A eril tempO· iilfe{Jral, estudéi ·cóm 
bolsa, concedida_ por váriasjnstituições, em esco
las de renome, universidades de renome nos Esta~ 
·dos Unidos, tenho titulo de PhD_ em sistemas de 
economia. ' -

O SR MICfiAL GARTENKRAill- Não. Essa 
lista era de preparaçãO exclusiva do Sr: Ministro. 
Devo esdarecer que o Sr. Ministro-se Utiíizava 

c do .apoio técnico de órgãos da Secretaria- Geral, 
microcomputadores, inclusive funcionários· que 
eram requisitados a cada momento para o Gabi
nete, de modo que listas desse tipo, na realidade, 
sempre eXistiram na Seplan; Pelo menos que seja 
do meu conhecimento. São listas de controle do 
processo; n-ada mais são do que urna tentativa 

OSR.JOSÉPAULOE_ISOL-_Masoquequero de organização do protocolo. Se alguém coloca 
dizer é que v. s~. a certa altura, teria manifestado ali naquela lista info[mações adicionais, como, 
a inclinação·-de_ sair da_ Secretaria. Pergunto_ -~e por_ exemplo, pessoa interessada no processo, is-
não saiu por interferênda. do SNI ou da Casa __ s_gJu;l_e.responsabilidadec:lequemcolocouainfor
Civil. É simples de re_sponder. IJ1ação ali. C.orreto?_tfa_realldade, é urna lista que 

corresponde ao protocolo da Seplan. 
O SR. MJCHAL GARTENKRAUT - Acho que 

tenho currfcu1o suficiente e sou funcionário da_ -.o .SR.--JOsf PAui..():BISÜL- ()"Prefeito de 
Casa. Não vejo nenhum motivo espúrio para que Valença_ re'Jatoú aqUi qUe. os ·recursOs destinados 
eu devesse ser imposto ao Ministro. Eu estava à Prefeitura gestionada por ele foram deferidOS 
ali e dizia para todos _que estava ali temporada- independentemente de qualquer documentação. 
mente. Sãf do IPEA--e,-no momento em-:quepeai _ V. S• poderia explicar-me como é que pode 
demiSsão e fui exonerado, voltei ao IPEA. Sou acontecer isso? 
'runciOnário da CaSa, cóm i::úrrículõ- ~ não vejo 

O SR . .MlCHAL GARTENKRAUT - Eu "tenho porque o Ministro, tendo olhado as minhas qualifi-
cações, não se tenha convencido de que eu era comigo, soUcftei na época em que o caso foi ve"i
a peSsoa ·indicaaa. ,O que aconteCeu depois foi culado pela imprensa, um dossiê completo sobre 

. outra .his_t6ri~. - · o procesS_OCla _Prefeitura de Valença. Do ponto 
de vista da Secretaria Geral e do ponto de vista 

OSR.J.OSÉ.PAUI.:OBIS_OJ...-Respeit6ocurrí- de quem olha do lado do setor público, não há 
cu! o e _estou dispostO, inclusive, a admirar as quali- nenhun1a irregularidade Visível no processo da 

. dades. d9·Ôepoente. Mas inslstq na pergunta: _co- -Prefeitura Municipal de Valença. Se houve irregu
mo :o· cargO _é_ de confiança,· Corria se criou um !aridades anteriores ou posteriores, isso deve ser 

, mal-estar, como a diferença (oi objeto de depoi- verificado. 
menta aqui, foi objeto. de declaração e, como O SR: JOSJ::-PAULO BISOL -issO significa, 
trata-se de um cargo: de confiança, de repente entre outras coisas, que deferimento, independen
- se não me engano, se não me falha a memória temente_ çl.e _documentação, era habitual. 
- V. S' disse que estava disposto a sair e qüe 
só ficou a pedido d~ alguém da Casa Qvil-cii.t --osR.MICHAf..GARTENKRAUT-Não.o·que 
do SNI o.u-arnbp~. . estou dizendo é que a aprovaçãO--dO Plano de 

. . . . . AplicaÇão, a autorização para a liberação dos re· 
O SR . .MICHAL' GARTENKRAUT ~ Gostaria de çursos foi fei_ta c:lentro ... 

fazer um eSdarecimento a este respeito. Em uma 0 SR. JOSÉ PAULO BISOL _ A aprovação 
cerimônia pública, no Palácio do Planalto, onde 
é comum ·os c-onvidados cumprimentarem todas era feita, então,-~ JJC?~erio~ do deferimento.' 
as autoridades presentes,-veja bem, numa ceri- O SR. MICHAL GARTENKRAUT - Não_ en-
mônia Pública-, mani.festei ao Ministro Ronaldo tendi. 
.costa· Couto, e' tambênf aQ Ministro-General Ivan, o SR. JOSÉ PAULO BISOL _ É eSsa contra-
que~~- a·.seú lado·,. 'que estava sentindo uma d.iç:ão que tenho dificuldade de entender. 
dificUldade em c.ontih_uar. A inanifestação que re-
cebi de ambos, naquele instante, é que era impor- - O SR._MIC:i:fAL ÓÁRTENKRAUf - C.úã! é o 
tante que eu continuasse e que fiZesse o_ sacrifício siQnifiC:ado da Palavra "deferimento", se_riador . .Eu 
de continuar ajudando o Governo-:--~ _-~P-ão .entend!--

O SR~J.OSÉ PAULO BISOL - QUer dizer, o 
Prefeito recebia o telex -dizendo: "es.tá .. deferida 
a verba". - - - - - -

O SR. MICHAL <lARTENKRAUT....:. Não é bem 
-assim. Sügiro que a Mesa solicite à Seplan um 
modelo do telex que a Sarem ou outros órgãos 
encaminham, cornynicando. _ 

~oSR.-JOSÉ-PAULO :8r80L-~ Mas temos-no 
processo esse telex. 

O SR . .MICHAL QARTENKRAUT - Pois não. 
Esse teleX é- iiõrmal, esse teleX- é -que -~comunica 
oficialmente à Prefeitufa, o-EStado, ou quêin quer 
que seja, que a solidtãçãCi foi aprOvadã PelO Se
nhor_PreiDáente._ Ele inctusi~_só sai... --- ---- -

O SR. JOSÉ PAULO E!ISOL -A -p<llavra não 
é ··deferida", é "aproVada". -

O SR. MICHAL GARTENKRAUT - Exato. Ele 
SÓ ~ar depois-que __ a _aprovaÇão· é puhticcldà no 
Diário Oficial. E no próprio felei..: -- --

0 SR. JOSÉ PAULO BISOL - Mas, veja bem, 
aprovar os planos de aplicação é da Secretaria. 
V. s~ empregou a palavra "aprovado". "Aprovado" 
é, então, passando pela Secretaria? 

O SR. MrCHA[ GARTENKRAUT __: Um mo
mentinho. Acho que está havendo uma confusão. 
Há uma aprovação da alocação, que é feita Se
nhor Presidente, em cima da _exposição de moti
vos que é levada pelo Sr. Ministro. Em seQuida, 
o órgão técnico encaminha essa informação, a 
-solicitação aprovada. Os procedimentos, de agora 
em diante, que o órgão deve_tomar, são os seguin
tes: abrir conta especial rió Banco do Brasil; co
municar_Cqc;.quanâo for o_caso,·etc. etc, O !'no-_ 
âeJQ-é:eTicaminhado, autornaticarnfmte,-ilÕ Soiici
tárité- tOda vez que â aProvação"dO_Senhói PreSi: 
dente da República for pubUcada no Dlárló 08-
dal. O plano de aplicação vem depois. 

O SR. JOSÉ PAULO BISOL - É isso. Então, 
o_ prefeito faz um requerimento, sem documen
tação nenhuma, ocorre a aprovação, e depois é 
que ele envia _a documentação, e aí, então, é que 
passa pela Secretaria? · 

---o SR. MICHAL GARTENKRAUT ....:. EiàtarrienC 
te. A inclusão em pauta pelo Sr. Ministro. A aprova
ção pelo Senhor Presidente é feita com base na 
documentação- existente na Secretaria, em toda 
documentação que poJVentura existir, antes da 
submissão do plano de aplicação. A razão para 
isso é rnuíto simples. É que Se solicitáss_errios 
os planos de aplicação, o de-talhamento de despe
sas de todos os pedidos que tramitam pela Se
plan, teóamos que construir, seguramente, mais 
uns três prédios, só para guardar documentos. 

O SR. JOSÉ PAULO: BISO!., ~ NoP çpnsigo 
entender é que seja aprovªda uma_c_ojs_a que não 
se_~e 9 que é. IssO me pare_çe uma tramitação 
nórfual. 

O SR. MlctW.. GARTENKRAUf- Perdoe-me. 
NãO correspondê à realidade. À soliCitaÇão -vi~. 
exatamente, qual é o destino dos recurso.s; _O que 
pode não haver é nenhum detalhamento da apli
cação, e que, na minha opinião pessoal é total
mente desneceSsária para a aprovação do Senhor 
Presidente. 

_O SR. PRESIDENTE' (José l9!'áclo_ Ferreira) -
.Sr, MJch?Jl. Gartenkraut,. _.é.c_o~~nient~_ ~_$c::}~r-~c.~r, 
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a V. S• que a sua opinião não é relevante. O que 
V. s~ penSa, subjetivamerite,- não é relevante, e 
sim relevante o fato que V. s~ possa trazer à COiriis
são. Quer dizer, se V. s~ coloca fatos, Iss-o tem 
relevo. A sua opinião isoladamente, abstratamen
te, não é desejada pela Comissão. O que ã Comis
são quer são fatos claros, objetivos, _e no _caso 
específico da pergunta do eminente Senador José 
Paulo Bisai, parece à Presidência que poderia ser 
respondido por V. s~ o seguinte:_ V. >S• tem, em 
seu poder, um dossiê completo sob o processo 
de liberação de verbas para a Prefeitura de Valen
ça. A pergunta é a seguinte: neste caso especifico, 
V. S• detectou a irregularidade? Quer dizer, não 
queremos a sua opinião, mas, diante do que V. 
S• tem em mãos, há irregularidades o_u_ não?- É 
isto-. 

O SR. MICHAL GARTENKRAUT - Nao. 

O SR. .JOSÉ PAULO BISOL - Esse Prefeito 
de Valença encaminhou documentação de como 
aplicaria a verba? - --

O SR. MICHELGARTENKRANT - Exatamen-
te. __ _ __ 

O SR. JOSÉ PAULO BlSOL - E essa docu
mentação é que_dlz como realmente ele está apli
cando ou aplicou, ou aquela fictícia? Porque ele 
mesmo relacionou qüe enóiininhou uma coisa 
e fez outra; fez o dobro do que poderfa: fazer com 
a verba, ou quatro vezes mais. A verba era de 
dezesseis milhões, se fosse fazer só o que estava 
na documentação, dava apenas um custo da 
quarta parte. é isso? - - -- ---:-

O SR. JOSÉ AGRIPINO - Permite-me um 
aparte? 

O SR. JOSÉ PAULO BISOL - Pois rulo, 

O SR. JOSÉ AGRIPINO - Acho que V. Ex' 
entrou numa questão substantiva que tem que 
ser suficientemente esclarecida. 

Teria uma pergünta a colocar ao_Dr. Michal. 
Fui Prefeito e Governador, e tive a oportunidade 
de obter diversos recursos na Sarem e no Minis
tério do Pianejamento, mas sempre mediante 
convênio assinado. O ato formal é no convênio, 
através-do qual a Prefeitura, ou o Governo, recebia 
o recurso, mas se obrigava a prestar contas desse 
recurso. E o fato fundamental acho que nem é 
ao menos a destinação dos recursos, mas a com
provação da aplicação do dinheiro. O ?refeito de 
Valença, respondendo à indagação que aqui lhe 
foi feita, nos disse que em_ nenhum momento 
se comprometeu a prestar contas de um centavo 
qualquer dos dezesseis milhões de cruzados rece
bidos. Isso estarreceu esta CPI. De modo que esta 
é uma questão substantiva, e eu queria, aduzindo 
ao raciocínio do Senador José Paulo Biso!, inda
gar se Os convênios foram abolidos da Seplan 
e, se não foram abolidos, de quem é a responsa
bOidade em elaborar esses convênios, se_da Se
cretaria Geral ou do Gabinete do Ministro? 

O SR. MICHAL GARTENKRAUT - Os convê
nios de longa data existiam, e existem convênios 
de cooperação técnica com os Estados e Municí
pios. Esses -convênios são e continuam sendo 
celebrados no contexto da _Sarem, processos per
feitamente normais, inclusive previstos no Orça
mento geral da União. 

O processo da Prefeitura Municipal de Valença 
correu dentro da Seplan, de forma normal.A única 
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coisa que se poderia observar seria a "urgência 
requerida pelo Gabinete do Ministro. A única coisa 
que põáeria Chamar a atenção, era que quase 
todos eram solicitados de forma urgente, urgen
tíssima, isso não parecia uma irregularidade, cer
tamerite, Na -realidade, qualquer recebedor de re
curs05_da-Se"plan está obrigado a prestar contas, 
por legislação. Não há necessidade que a Seplan 
fã.ça essa comünicação a ele. _T_o_dos_esses recur
soS têrrl qUe ter prestação _de _conta,-e quem os 
usou de maneira fraudulenta deve responder por 
isso. Devo ainda acrescentar que o Tribunal de 
Contas da União é o" Órgão coinpetente para fisca
lizar todos esses processos, e o faz anualmente. 

b SR. JOSÉ AGRIPlNO - Senador, só para 
complementar. Acho -que há aí um fato que tem 
que ser (echado._ O Prefeito Graciosa disse que 
não havia assinado nenhum documento que o 
obrigasse__a prestar contas, e que, portanto, não 
se via obrigado a prestar contas dos recursos. 

-Até fiZ a colocação adicional de que não estava 
entendendo como é que a Seplan, que dispunha 
de uma massa de recursos para aplicar nos Esta
dos e Municípios, iria prestar contas desses mes
mos reeursos ao Tribunal de Contas da União? 
Então, está sendo colocado agora o fato de que 
está implícito, na hora em que se destinam recur
sos, a obrigação da prestação de contas. Então, 
na melhor das hipóteses, foi liberado um recurso 
para a Prefeitura, que não tinha conhecimento 
de que teria a obrigação de fazer essa prestação 
de contas. 

O SILMICHAL GARTENKRAUT - Exatamen
te! Não M nenhuma dúvida de que os recebe
dores de recursos estão obrigados a prestar con
tas. Se nã6 o fazem, se não -conhecem essa obri
gação legal, é um problema que deverá ser lidado 
na Justiça. 

O SR. JOSÉ AGRJPINO -As ireroas que vêm 
sendo, sistematicamente, liberadas, têm sido fei
tas mediante a assinatura de convênios ou de 
convênios genéricos, tipo guarda-chuva, ou para 
cada liberação corresponde um convênio espe-

_cífico? · 

O SR. MICHAL .GARTENKRAUT - A palavra 
oorretã iiãó é Convênio. Na maioria das vezes, 
é o qUe sé chama recurso a fundo perdido. Então, 
não haveria n_ecessidade, a rigor, de um convênio. 
A aprovação do Senhor Presidente da República, 
na exposição de motivos, a publicação_ no Diário 
Oficial, e a ijberação em conta vinculada no Ban
co do s·~asil, ã partié daí, o -piOCCSso está, abso.Iuta
mente, tranqüilo para o controle do T nbunal de 
Contas da União. 

O SR. PRESIDENTE (José lgnácio Ferreira) -
Coili::edo a palavra ao Sr. Senador José Paulo 
Biso!. 

O SR. JOSÉ PAULO BISQL -,-- Pergunto se 
o Depoente assinava remessas de dinheiro, ou 
se havia ffiaiS alguém, em cãso positivo, Que as 
assinava? 

O SR. MICHAL GARTENKRAUT -V. Ex' me 
perdoe! V. EX" Se refere a quê, quando dii as 
remessas de dinheiro? 

___ o SR. JOSÉ PA(JLO BISO L-Essas remessas 
de verbas solicitadas pelos prefeitos, V. S• assinava 
a autorizaç!o? 

O SR. MlCHAL GARTENKRAUT - No caso 
da reserva do_ Fundo Esp_ecial, a sistemática era 
um pouco diferente, dependendo de qual era o 
fundo respectivo~ 

O SR. JOSÉ_ PAULO BlSQL ,:_:Quais V. S• assi-
nava? · -- -

O SR. MICHAL GARTENKRAUT- As da reser
va do Fundo Especial,juntaf!lente_com o Secre-
tário da Sarem. · 

O SR. JOSÉ PAULO BlSOL -Somente esses 
dois estavam autorizados a assinar essas remes
sas? 

O SR. MlCHAL GARTENKRAUT - Estavam 
ãutOrizados pelo -Sr. Ministro com assinaturas au
toriz.,das no Banco do Brasil, especificam_ente pa-
ra este fim. · -

O SR. PRESIDENTE (José lgnácioFerreira)
Concedo a palavra ao nobre Senador Mansueto 
de Lavor. 

O SR. MANSUETO DE LAVOR :_ Sr. Presi
dente, Srs. Senadores, vou fazer algumas perglln
tas rápidas, curtas, e queria também respostas 
curtas. Antes eu não posso deixar de manifestar 
meu total estarreclmento diante desse depoimen
to. Ele revela o__clima_do caos da SEPLAN e tam
bém da incompetência da SEPLAN, SeCretaria 
que já teve, corno ti~ar Celso Furtado, Roberto 
Campos, de quem posso discordar das §illas posi
ções políticas, mas reconheço sua competência, 
o Ministro João Sayad e agora _temos_essa verda
deira confusão, não é mais nem SEPL.AN, é "'SE
CON" - Secretaria da confusão, que é a _Secre

- taria do Planejamento. E essa confusão, essa bal
búrdia, essa bagunça que está descrita também 
cria esse clima entre nós. Nós não temos elemen
tos sufidentes até agora para ava1iar qualquer coi
sa. Vou fazer a seguinte pergunta: 

A Secretaria Geral, Dr. Michal, qual era o papel 
afinal da Secretaria Geral, no que-tcK:ã a liberação 
de recursos do FAS, afinal o que fazia nessa 
Uberação? 

O SR. MICHAL GARTENKRAUT- O papel da 
Secretaria Geral é exatamente o mesmo em tOdos 
·estes ... 

O SR MANSUETO DE LAVOR - Exatamente 
o quê? Na liberação? - -- -

Decidia, dava um mero parecer, era um asses
soramento ao Ministro, o que fazia afinal de con
tas, na liberação de recursos do FAS? 

O SR. MICHAL GARTENKRAUT - Eu não es
tou entendendo. O processo_ é sempre o mesmo. 
O que vem para o Secretário-Gera_! é o Plano 
de Aplicação e o Secretário-Geral convalida a au
torização que já tinha sido dada pelo Presidente. 
Agora eu não estou entendendo o estarredmento 
nesse c~- em todos os Ministérios a liberação 
de recurso, é feita" dessa maneira. 

O SR. MANSUETO DE LAVOR- O seu papel 
era autorizar esses recurso_s ·ou ape11as dar um 
parecer? Quem autorizava? -

O SR. MlCHAL GARTENKRAUT- O problema 
é semântico: depois de urna Exposição de Motivos 
levada pelo Sr. Ministro ao _Senhor Presidente é 
que o processo vinha para· a Secretaria Geral: 

O SR. MANSUETO DE LAVOR- O que fazia 
a Secretaria Geral na peSsoa do Secretário?_Qual 
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era a sua função, seu papel naquele momen_to 
em que o processo estava no seu birô, o que: 
ele faz_ia? - - - --

o SR. MICHAL GARTENKRAUT - Examinar 
se to.das a_s formalidade foram _cumpridas e apro~ 
varo plano de aplicação, vale dizer, verificar se 
o plano de aplicação corresponde àquilo que o 
Presidente da República tinha autorizado. 

O SR. MANSUETO DE lAVOR-'- Depois volta
va para o Ministro, ou já tinha destinação final 
a!? 

O SR. MICHAL GARTENKRAUT -A partir daí 
ele _segue para os órgãos técnicos que encami
nham para a CISET, para liberação. 

O SR. MANSUETO DE lAVOR - ~O _que é 
CISEI? 

O SR. MICHAL GARTENKRAUT- Ciset é o ór
gão de Controle Interno Setorial, que existe em 
todos os Ministérios cujo titular responde direta
mente _ao Sr.o Minis_tro. Ele s6 libera na medida 
em que há uma prÕgramação, programaçãO essa 
que é feita pelo Sr. Ministro em disponibilidade 
de recursos que são encaminhados pela Secre
taria do Tesouro. 

O SR. MANSUETO DE lAVOR- Não entendi 
até hoje. QUerO ê o :responsável pela liberação 
dos recursos, por exemplo, do F AS? Quem é que 
dâ a última palavra, quem é que libera, afinal de 
contas? O processo vem transitando, vai lá, y~m 
cá, mas, afinal, quem é b respon-sável, o que dá 
o dinheiro? 

O SR. MIC::HAL GARTENKRAar- No caso .do 
FAS? 

O SR. MANSUETO DE wWAOR -Sim. 

O SR. MICHAL GARTENKRAUT- O último 
responsável é a Caixá EÇoriõffilca Federa~ ~sta 
não tem nada a ver com a Seplan. 

O SR. MANSUETO DE LAVOR- E a Sarem, 
quem é o responsável? ReCursos via Sarem-para 
os Estados e Municípios? Quem é o (tltimo res
ponsável? 

O SR. MICHAL GARTENKRAUT- No caso de 
recursos_que nij,o estão detalhados I)Q Ors;ãJnen
to, é a Ciset da Seplan. 

O SR. MANSUETO DE lAVOR- Neste caso 
aí, é o Ministro, é o Secretário-Geral, ou _é ·o titular 
daaset? - ---· 

O SR. MICHAL GARTENKRAUT-É o titular 
da aset.- que obviãmenfeobedece às ordens -do 
Ministro, não do Secretário-GeraL 

O SR. MANSUETO DE LAVOR~ Llberaçãode 
recursos para o BNDES - a Seplan tem algo 
a ver com isso? 

O SR. MICHAL QARTENKRAar- Que tipos 
de recursos V. Ex' se refe_r~? _ 

OSR. MANSUETO DE lAVOR- Recursos pa
ra indústria e para projetes de desenvoMmento. 

O SR. MICHAL GARTENKRAUT::.:.; O BNDS 
tem um orçamento aprovado próprio. 

O SR. MANSUETO ~DI;; lAYO.R..,... A Seplannão 
tem nada a ver com isso. 

O SR. MICHAL GARTENKRAUT- É uma afir
mação muito forte Senador, que a Seplan não 
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tem nada a ver corn isso. O BNDES é \1nculado 
à Seplan. O orçamento do BNDEs pasSã- pela 
Seplan e é aprovado pelo COE. Uma vez aprovado 
o BNDES tem autonomia administr_ativa para exe
Cutar e_sse_Orçamento. Um esc::larec:imento: numa 
situação onde os orçamentos são feitos com su~ 
beStirnatív~s -de inflaç~o,_ r~cursOS. adicior:tais du~ 
iante o ano, obviamente, são necessáriOs para 
suj:>lemeritar oS recursos. Esses recursos ~dicio
nais transitam, por querrt executa e programa o 
_?rç_ame':-to que é a Seplan. 

OSR.~SUE"(ODELAYOR-Segundoen
tendo, V. S'_ afirma que os rec:ursos globais são 
aprovados pela Seplan; agora, os recursos desti
nados a <:ada caso, o BNDES tem autonomia 
para decidir sobre isso._Não é isso? 

OSR..MiéfiAJ.:GARTENKRAUT -Sim. 

O SR. MANSUETO DE LAVOR- Liberação de 
recursos para cobrir rombos de bancos estaduais, 
o que tem a ver com a Seplan e a Secretaria 
Geral com isso? 

~O -SR. MICI:IAL GARTENKRAUT- Absoluta
mente nada. l~so é da alçada dO Ministério_ da 
Fazenda e do Banco CentraL 

O SR. MANSÚETO DE LAVOR-Mas V. EX' 
sabe que houv_é liberação sobre isso. 

O SR. MICHAL GARTENKRAUT- O sistema 
financeiro -é superVisionado pelo -Banco Central 
e..- em última análise, pelo Conselho Monetário 
Nacional. 

Diga-se de passagem que isso terminoU :cc;>m 
o orçamento unificado a partir deste ano. 

. O SR. MANSUETODE lAVOR -E a aprova
ção dos recursos da Seap passavam pela Secreta
ria-Geral da Seplan? 

O SR. MICHAL GARTENKRAUI - A Seap foi 
transferida da Presidência da República para a 
Seplan com total autonomia f:manceiro-a~rninis
trativa. 

O SR.MANSUETO DE lAVOR- V. S•, como 
técnico, aprovava essa transferência, já que emitiu 
tantos pareceres? Não achava estranho a Seplan 

-·se transformar num órgão distribuidor de leite 
para as crianças? Isso não é ex6tico? 

~ -o SR. MICHAL GARTENKRAUT ~Perdoe-me, 
mas acho -que não cabe a minha opiriiao aqui. 
-Gó.Staria de esclarecer que como ~stor de rec~,~C~ 
sos orçamentários da Sepian, passávam Por nlirn 
as liberações já apróvadas para a seap--nõ seu 
-mon'fáftt'é -total. O Que eu fcizla era, por ·ardem 
do Mínistro, simplesmente um destaque de orça
mento, seja qual for a rubrica, e encaminhava 
à Seap. Não me cabia dar nenhum parecer técni
co, -muito menos disputar a validade daquele en
caminhamento. 

~ . O SR. MANSUETb DE LAVOR- Houve uma 
llberação de recursos para uma empresa de avia
ção na ordem de 40 milhões de. dólares. A Seplan 
teve alguma participação nessa decisão, QU não; 
oU foi diretamente para o Presidente, ou o Ministro 
da Fazenda? 

O SR. MICHAL GARTENKRAUT - Nenhuma 
pãrt1dpãÇ:ao;- exceto o férto de- qUe esse ãssunto 
foi comunicadO ao Conselho Monetário Nacional 
pelo Ministro da Fazenda. E pelo que se -despen-

de_u, dª c:;omunicação que foi feha --~li;" foi uma 
operação de crédito feita com recursos de bancos 
Oficiais a taxas de juros reais, autorizada pelo Mi
nistro- da Fazenda. 

O SR. MANSUETO DE lAVOR- Segundo 
entendí, V. S• aftrl'nou que na relação chamada 
fisiológica, foi a pergunta do Senador José Paulo 
BlsoL V. Ew' desconheceria os padrinhos daqueles 
recursos, ·mas os montantes e a sua destinação 
passaram na Secretaria GeriU, isso confere? 

O SR. MICHAL GARTENKRAUT - Desde que 
o processo normal tenha sido seguido, sim. Como 
são milhares de processos, eu não poderia aqui, 
sob juramento, dizer que todos e!es passaram 
por mim. 

O SR. MANSUETO DE LAVOR - Eles eram 
obrigados a passar na Secretaria? 

O SR. MICHAL GARTENKRAUT - Eram obri
gados a passar na Secretaria para a aprovação 
do plano de apncação. 
- No entanto, nesse momento, eles já passavam 

com a aprovação do Ministro e do Presidente da 
República, para o cumprimento de formalidades. 

O SR. MANSUETO DE LAVOR - Quer dizer 
-que antês de _chegar na SeCretaria Geral, eles já 
possuíam a aprovação do Ministro e do Presidente 
da República? 

O SR. MICHAL GARTENKRAUT - Exatamen
te. 

O SR. MANSUETO DE lAVOR- E o seu papel 
m7 

O SR. MICHAL GARTENKRAaf - Por isso; 
disse que o meu papel era meramente convali
datório, era verificar se o_ plano de aplicação cor
respondia ao que havia sido aprovado e se todas 
as formaJid~des haviam sido preenchidas. 

O SR. MANSUETO DE LAVOR- Eles já esta
vam aprovados sem o seu parecer, sem o parecer 
técilico da Secretaria Gera] do Ministério, pelo 
Ministro e pelo Presidente da República. 

ÓSR. MICHAL GARTENKRAUT- N~há uma 
confusão, · -· · · 

O SR MANSUETO OE LAVOR- Por isso afir
meí. 

O SR. MICHAL GARTENK]1AUT - Veja bem, 
a SeCretaria Geral, propriamente, só dá pareceres 
técniCos se solicitados. Existem órgãos técnicos 
na Seplan que dão os pareceres técnicos e isso 
é feito antes de os processos chegarem ao Minis
tro e ao Presidente da República, num processo 
de funcionamento normal. 

Eu gostaria de exemplificar justamente com 
esse processo da Prefeitura de Valença. A solicita
ção do prefeito data do dia 16 de julho de 1987, 
foi protocolada no Gabinete do Ministro, no dia 
23 de julho; desse mesmo dia, há uma papeleta 
do Chefe do Gabinete do Ministro encaminando 
para a Sarem, diretamente. 

Está escritO assim: 

"Para a Sarem, para despacho de amanhã, 
dia 24-07, urgente. Referência: Proto_colo 
003318/87, Valença, Rio de Janeiro, para ela
bor~ E.M. (~osição de fl_l:otivos) no d~pa-
cho de 24-7-87. · - ~ ~ 

ASsinadO: G:iclo Veríssimo." 
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O SR. MANSOETO DE- LAVOR - V. S• leu 
a relação publicada pelos jornaiS, espécificariiehté 
a FoUta de S. Paulo, de todas aquelas prefeitUras 
e entidad~s a que se destinaram recursos. 

O SR. MJCHAL GARTENKRAUT -Sim, tomei 
conheci~ento. 

O SR. MANSUETO DE LAVOR:,... Existe algum 
daqueles destinatários que flão passou pela sua 
secretaria? 

O SR. MICHAL GARTENKRAUT ...,....-Terei_ o má
ximo prazer de fazer esse trabalho de checagem 
dos itens, mas eu já não rne encontrava r:nais 
na Seplan, quando essa mãtériã foi publicada, 
de modo que não o pude fazer. Enquanto eStáva
mos na Secretaria Geral, tínhãmos um controle 
em um microcomputador instalado na própria 
Secretaria Geral, ondé procurávamos controlar to
dos os passos desses processo-s",· até a sua libera
ção final, com uma ordem bancária expedida 
usualmente pela C"tset? - -

O SR. MANSUETO DE LA V,OR ~V. S• a<lmite 
que na gestão do ex-MinistroAnibal Teixeira havia, 
realmente, urna desordem administrativa, um de
sentrosarnento_ da equipe? 

O SR.~MICHAL GARTENKRAUT- Se despa
char com subordinados do Secretário-Geral, sem 
o seu conhecimento, é desordem, então havia. 

O SR. MANSUETO DE LAVOR- Obrigado! 

O SR. PRESIDENTE (José lgnácio Ferreira)-
V. Ex' já termiilou? · · 

o-eminente Relator deseja usar da palavra? 

D SR. CHAGAS RODRIGUE-S- Se V. Ex' per
mitisse, gostaria de fazer, .com o_ devido respeito, 
perguntas reduzidas, sintéticas, tanto quanto pos
sível, e agradeceria se o Dr. Michal também pu
desse responder assim. 

O Dr. Michal foi seiVidor ·do lPEA, com todos 
os seus titulas, que admiramos. 

O SR. MICHAL GARTENKRAUT..:;. Um aparte. 
Ainda sou seiVidor do lPEA- - -

O SR. CHAGAS RODRIGUE-S - Só que no 
momento não está no lPEA. Depois, saiu do lPEA, 
onde foi Superintendente; O lPEA integra a Seplan. 
Vossa S_enhoria, então, passou, em 1985., a inte
grar a Assessoria Técnica da Presidência da Repú
blica. Sabe V. S•.quern o convidou para ir a Asses
soria Técnica ou quem recomendou o seu nome 
para integrá--la? 

O SR. MICHAL GARTENKRAUT - Perfeita
mente, Senador. Quem- me convidou para inte
grar a Assessoria Técnica foi o economista Luiz 
Paulo Rosemberg, que assurrliu o cargo de_ titular 
de Assessor Técnico do Presidente. 

O SR. CHAGAS RODRIGUES -~V. S' afirmou 
que, como Assessor T êcnico; se bem entendi, 
era subordinado do Secretário Particular da Presi
dência da RepúbliCa, é verdade? 
------- ----------- -- -

O SR.. MICHAL GARTENKRAUT ~~Perfeita
mente! Toda a Assessoria Técnica, de acordo 
com o organograma então vigente da Presidência 
da República, é subordinada ao chamado Gabi
nete Pessoal do Presidente, que não tem um titu
lar, à semelhança dos demais Gabinetes, um titu
lar com cargo de Ministro e, n~ ausência_desse 

. titular a nível de Mínistro, o Q.àbinete_ Pessoal é 
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subordinado, todo ele, ao Secretário Particular da 
Presidência. 

O SR. CHAGAS RODRIGUE-S - Entiio. vejo 
que V. S!, um homem de grandes cursos, um 
homem que esteve em uilivei"Sidades européias, 

_que integrou a Ass_essoria Técnica da Presidência 
da Repúbf!ca, onde existe Um _Ministro-Chefe do 
Gabinete CiYil, os ASses5:_0res Técnicos· sãO SUbor
dinados ao Secretário Particular? O Sécretárío 
Particular não é secretário pa-ra tratar de assuntOs 
particulares? V. S• era subordinado ao Secretário 
Particular. Muito bem! 

0 SRMitHÃL GARTENKRAUT- Um esdare~
cimento! _o relacionamento de subordinação ao 
Secretário Pãrticular, de todo o Gabinete Pessoal 
-o nome é este: Gabinete Pessoal, está riO decre
to, é. Gabinete Pessoal do Senhor Presidente da 
República ~- inclui, além da própria Secretaria 
Particular, a Assessoria Técnica, a Assessoria EsM 
p_ecial e mais alguns órgãos menores. No entanto, 
a Subordii1ação funcional de todos, inclusive do 
próprio Secretário Particular do Senhor Presidente 
da República, é ao Ministro-Chefe do Gabinete 
Cfvil. 

o SR. Crii'IGAS RODRIGUES~ Vossa Senho
ria esteve _exercendo a função de Superintendente 
do IPEA; depoiS que passou a exercer as funções 
de Se~r_etário-Geral da Seplan, V. s~ levoU; Cotl.Vi
dou servidores do IPEA para trabalharem na Se-_ 
plan? 

~ ~O SR. MICJiN. GARTENKAAUT - Ex.atamen
te! 

O SR. CHAGAS RODRIGUES ,..- Convidou~ 
quantos? 

O~SR~MICHAL GARTENKRAUT- o meu che
fe de gàbinete era serVidOr do lPEA_, Os meus 
adjuntos, com exceção de um que veio da gestão 
do Ministro João Sayad, _e que mantive, o- Dr. 
Bina, todós vicirari1 do lPEA. 

O SR. CHAGAS RODRIGUE-S- Falou-se aqui 
--em FAS, qUe através da CaiXa Econôrriíca, -são 
·empréstimos, jufos favorecidos, etc., mas há as 
verbas a fúndo p"erdido. Essas veibas, graciosa
mente destinadas, porque não havia pagamento, 
não era empréstimo, tiil.ham- iníciO, o processo 
começava por inicia"tivã do Senhor Presidente da 
República? b Senhor -Presidente da República 
m_andaya _ _bilhetinhos ou autorização para que se 
estudasse, ou se concedessem verbas para deter
minados municípios? Era só o Senhor Presidente 
da República ou o sr:- Ministro também deferia 
e mandava que se formasse o processo? 

O SR. MICHAL GARTEI'jKRAUT - Estamos 
nos_r_ef_grindo àquela parte do F AS; que é chama
da a fundo perdido, que é uma parte minúscula. 
Não é do meu cOnhecimeritO que tenha havido 

·alguma solicitação po.r parte do Presidente da Re
públiCa Com respeito_a esses processOs do FAS. 
Gostaria de acn:iscentãr, para infofffiação dos Se-M 
na-dores. que se trata-de verbas distribuídas a·entiM 
dades beneméritas. Normalmente são Santas Cá
-sas d.e MíSeriCófdia; oU entidadeS se-rheJhànfeS e, 
geralmente, o mon~c_mte do~ recurs(_)S é muito d!
minuto. Eu me lembro de liberações da ordem 
de 1 og_~il ~~_adas, 200 mil ~zac:J:o~. -

O SR. CHAGAS RODRJGUES- E com relação 
às __ ffiunicipalidadeS7 Nem todas POderiam sei 

atendidas? Havia as verbas? Havia uma autori
zação irlicial p-ãi-a que se formasSe o pr-oCesso? 
No meu Estado mesmo, das 117 prefeituras, taiM 
vez apenas umas 15 foram contempladas. 

A iniciatiVa era do Presidente da República, au
torizando que a Seplan formasse o processo, ou 
o Ministro tomava a iniciativa de levar a exposição 
de motivos, para que o Presidente autorizasse? 
_Q Ministro, àS vezes, tomava a ink:iativa e, outras 
vezes, era o Presidente que tomava a iniciativa 
junto à Seplan? 

O SR. MICHAL GARTENKRAUT - Não! A ini
ciativa é sempre do Sr. Ministro. 

-_ ~ Ó SR, ÓiÁGAs~RODRIGUEs- O Presiden_te 
~nun-ca autorizo_u nada à Secretaria, para que atenM 
desse-ao MUfiTCíPio "X"; levando em conta 6 j)edi
~do ou de um Prefeito, ou de um Senado!', ou 
de um Deputado, ou de um Ministro? O Presi
dente nun<;a interferiu? Efã. Sempre o Ministro que 
levava ao_ Presidente? 

O SR. MICHAL GARTENKRAUT - Que seja 
de meu_ conhecimento, não. 

O SR. CHAGAS RODRIGUÊS - Hã em cons
-friiÇáO.~ú.mã ponte-soore ·o rio Pamaíba, iigando 
a capital do Piauí, TereSina, à cidade de Timon. 
Esse _Qrocesso pcissou pela Seplan? 

-O SR. MICHÃL GARTENKRA<JT -Eu não me 
recordo, rrias não haveria dificuldade _alguma em 
se verificar isso. 

~o S~ CHAGÁS RODRfGUES - V. S• não se 
Jerilbrà;5 

O SR. MICHAL GARTENKRAUT - Não me 
lembrO: 

~ ~-o-~SR~ CHAGAS RODRIGUE-S - Finalmente, 
eu quero repisar, só para que V. S• deixe este 
assunto bem claro. V. 8', que foi Secretário-Geral, 
foi nomeado_ pelO Presidente, mas foi-ConvidadO 
pelo Ministro. Quando V. S• quis se exonerar, diri
giiJ~se ao Presidente ·e n:ao a qUem o coiwidou? 
Mais uma vez, V. 8' ignora_quem tinha recomen
dado seu nome ao Presidente_da República, para 
ser nomeado? 

~ O SR. MICHAL GARTENKRAUT - Perfeita
mente. Ignoro. 

O SR. CHAGAS RODRIGUE-S~~ E-stou satis
feito. 

O SR. PRESIDENTE (José lgnácio Ferreil:a) -
Senador Itamar Franco, V. Ex- com a p~!avra. 

O SR. ITAMÁR FAANCO ~Antes de eu falar, 
O" Senador Maurício Coi'rêa gOstariã de fazer uma 
pergunta. 

O SR~PRESIDENTE (JOSe IQnádo Ferreira)·...:..:.
Eu gostaria de, exatamente em decorrência das 
pergUntas do Senhor Chagas Rodrigues, indagar 
4_o_ d~po~nte acerca _fl-9 seguinte: há_ uma confu
são entre aprovação e liberação de verbas. Há 

__ uma evicl_ente confunsão_ 'rUe está _sendo feita en
w- aprovar"~ -iiberãr~ -En~o;~eu. ·peço ao âepoente 
que faça um esboço descritivo, i"ápido, desses 
dois momenTos procedimentais. O que se trãduz 
por aprovação e o que se traduz por liberação, 
e o que é exigido para um e para outro? Quem 
aprova e quem libera e mediante o quê? 

O SR. MICHAL GARTENKRAUT - Perfeita
nlente,: O proceSso ·e o Se-guinte: de iniciatiVa do 
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Sr. Ministro, os processOs são formados nos ór
gãos técnicos respectivos e sobem ao Gabinete 
do Sr. Ministro, onae -é preParada a agenda do 
Ministro com o Senhor Presidente. ESta pinte é 
absolutamente de iniciativa do Sr. Ministro, como 
não poderia deixar de ser. É uma agenda dos 
seus despachos pessoais com o Senhor Pre$i~ 
dente. O Seilhor Presidente aprova, autoriza, evi
dentemente, como diss~ o Senador Itamar Fran
co; em confiança c_om o que é lhe tra~ido pelo 
Sr. Ministro. Após essa fase, há a publicação no 
Diário Ofldal, da autorização do Senhor Presi
dente, e o processo_r_etoma _ao órgão técnico para 
o cumprimento de várias forma1idc~des,. Algumas 
vez.es exigem-se-do recipiente que informe o CGC, 
que submeta o plaito de aplicação, que informe 
o número da conta no. Banc;o do Brasil, especial
mente aberta para esse ftm, ou, em alguns casos 
do FAS, para que informe o registrO no_ ÇNSS, 
Conselho Nacional de Serviço Social, de entida
des sociais. S~.Q_ formalidades desse tipo. De pos
se do plano de aplicação-e cumpridas essas for
malidades, os processos sobem ao Secretário
Geral que, verificando que todas as formalidades 
e o plano de apllcação correspondem àquilo que 
foi aprovado pelo Presidente, aprova. Daí a confu
são, porque muitas vez~ .se da_ que o Presidente 
aprovou, ou que o Ministro_ aprovou. O Secretá
rio-Geral aprova õ plano de aplicação, libera o 
processo e encaminha o_ processo para a Ciset, 
que é _o órgão liberador. O correto é dizer que 
a autorização é. d_e in_içiativa do Ministro. obvia
mente convalidada pelo autorizo do P(esidente. 
A aprovação do plano de aplicação é de responsa
bilidade do SeCretário-Geral, e a liberação é da 
Ciset e, em alguns poucos casos, a liberação ocor
re dlretamente pela Secretaria do. Tesouro Na
cional. 

O SR. PRESIDENTE (Jos-é lgnácio Ferrei_ra)
Concedo a palavra ao Senador Maurício Corrêa. 

O SR. MAUR(CIO CORRÊA - Sr. Presidente, 
tomei conhecimento-de que_ o ilustre Rela~or f9r
mulará uma questão de or_c:;l_e_m que ao meu ver 
é sensata e prudente. De modo que, na hipótese 
da questão de .ordem, que S. Ex• vai levantar, 
ser provida, eu me reservaria para formular as 
perguntas em outra oportunidade,_ 

Porém, neste instante, eu apenas indagaria do 
Dr. Míchal o seguinte: se em algum momento, 
ou se é do conhecimento de V. S1 ter paSSado 
pela Seplan o pedido de financiamento -para o 
grupo Sharp, do Sr, Ma_chline. E, para economia 
processual, indagar também se_ o Coronel Walter 
tinha uma sala reservada para o seu uso pessoal, 
e se posteriormente essa sala foi retir~da para 
o seu uso para cumprir as suas funções. São 
essas as duas perguntas que eu formularia, reser
vando-me para fàzer outras n@ hipótese de_ consu
mar-se a questão de ordem que a seguir será 
levantada. Pedindo a V. Ex' -que, OcOrrendo esSe 
fato, me desse o privilégio de nie inscrever em 
primeiro lugar, tendo em vista que pacientemente 
aguardarei a minha veJ,, embora, tenho certeza, 
a1guns Senadores antecederam a ordem, o foi 
uma honra para mim, porque foram perguntas 
do interesse geral. 

O SR. PRESIDENTE (José lgnácio Ferreira) -
Pois não! V. ~tem a -pã!ãVfci. 

OSR.MlCHALGARTENKRAUT -A solicitação_ 
e a aprovação de créditos para a empresa Sharp, 

cQmo foi noticiado pel3; imprensa, não tramitou 
pela Seplan. Ao que sei, isso foi um assuhto trata
do internãmente no BNDES, como tantos outros 
de empresas nacionaiS. -

Qüanto à --sua segunda pergunta, após insis
tentes pedidos do Coronel Walter Félix, d_esignei 
Uma sála, ·no 6? andar da Seplan, que é o mesmo 
cindar da Secretaria Geral, _~.:emanejando_ alguns 
fui'l.Cfóflálios, designei a sala 688, para que o Coro
nel pudesse fazer a instalação do seu Gabinete, 
do Chefe da DSI; não era um<) l:(an.§.ferêhciá da 
DSI toda para o prédio da Seplan, porque isso 
seria absolutamente inviáVel 

-o-corCihel Walter Félix instalou-se na sala 688, 
e riO âia seguinte a esse fato recebi uma nota 
do Sr. Ministro, dandO-me ordens para que a refe
rida sala fosse designada para seu assessor, o 
Dr. José Adib, que, diga-se de passagem, nunca 
chegou - ao menos do meu conhecimento -
a ocupar a sala. De modo que o efeito prático 
ê' que o Coronel Félix desocupou a sala 688 e 
ninQUéin i:::hegou a· ocupá-la. 

Aproveitando a oPOrtunidade - não citei esse 
fato~. mas acho que é oportuno, diante da pergunta 
-logo nos primeiros dias da minhêl gestão, me 
foC cómUnic~do pelo Chefe de_ Gabinete do Sr. 
Ministro, que- o sr. Ministro preferiria que o Cófo
neTWalter Félix nã-o'-tivesse um gabinete no pfédio 
da Seplan. 

O SR. PRESIDENTE (José Jgnácio Ferreira)
APresidência o inscreveu ~ V. Ex• tem a palavra, 
eminente Senádor Alexandre Cósta. 

O SR. ALEXANDRE COSTA.- Sr. Presidente, 
não teria nada a pergUntar, mesmo porque ne_m 
sequer sou membro desta Comissão. Como é 
facultado o direito de qualuqer Seriadoi- nela to
mar parte, mesmo sem voto, gostaria de alguns 
pequenos esclarecimentos sobre algumas per
guntas que aqui fiZerarri os srs. senadores e que 
me Qeixaram dúvidas. 

ConhecL o ilustre depoente hoje, nem sequer 
de vista nos conhecemQs; aliás vejQ que percH 
_nis_s.Q~Pelo seu cuniculo e pela sua apresen~ção 
trata-se de um homem erudito,_um homem capaz, 
portanto, capaz, também, de transmitir-me algu
mas sabedorias que por acaso me faltam. 

O Se_nador.JoséPaulo _Bi~l fez uina pergunta, 
mais ou menos nos seguintes termos: a lista fisio
lógica passou no Seu -gabinete ou foi no do Minis
tro? Ao que V. S' respondeu: passou pelo gabinete 
do Ministro, não no meu gabinete. Deu-me a en
ten.Pei:",_t;.nt~.o. que V. S• concord_ou_com o tjtl!lO 
de lista fisiológica àqueles que-intermediaram Pe
didos de liberação de verbas aos seus municípios 

._ou_ ªos muniçfPlos· que· representam na Câmara 
Federal e no Senado da República. Então, pergun~ 
to: v. s• endos~ o termo, üsta fisiológica?" 

O SR. .MICHAL GARTENKRAUT - Eu agra
deço a oportunidade que o Senador me dá. Eu 

-não percebi que, ao responder, estaria endossan
·do esse nome. O nome, obviame!"lte, é público 
e notório, foi atribuídO pela imprensa a favor da 
brevidade. _Eu não qui~ entrar nessas conside
rações. Méts el! devo_ dizer que eu não concorcjo 
com esse nome. Já_ que me foi perguntado, Sena
dor, darei a minha opinião. A minha opinião é 
que não existe nenhum ilícito, mesmo ético, ou 
mot~J em que parlamentares, pessoas interes
sadas nas suas comunidades. interc-edam ou soli-
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citem liberação de verbas ou se interessem pelo 
ahdamento dos processOs. Acho que isso não 
tem;· absolutamente, nada demais. O cohtrário 
é que seria surpreendente. ~ ficaria syipreso 
se um Senador de um determinado Estado não 
quisesse Saber c-Omo anda o pro_cesso de ·inte~ 
resse do seu Estado no respectivo Ministério. E 
mais: acfiO-que õ nomeo"interm_ediação", nesse 
caso, não se aplica, porque não se trata de nenhll
ma intermediação. Afinal de contas, a maioria des
ses processas tramita normalmente, inclusive 
através do Gabinete do Presidente da República. 
A ser correta essa nomenclatura, teríamos que 
atribuir esse nome, também, à figura do Presi
dente da República, o que, obviamente, i1ão faz 
nenhum sentido. 

O SR. MANSUETO DE LAVOR -,Senador, 
permite-me um aparte? 

- O SR. ALEXANDRE COSTA- Permito o apar
te. 

O SR. MANSUETO DE LAVOR - Bem. o pro
blema não se coloca em julgar os chamados "pa
drinhos", porque aqui não entra em questão. Eu 
também fiZ uma pergunta a V. S• nesse sentido, 
em cima da pergunta do Senador JQsé Paulo 
6isol, que é agora relembrada pelo Senador Ale
xandre Costa. A questão e a dúvida que eu tenho 
é quais são os critérios técniços sobre os __ quais 
V. Ex~ analisou essa lista, aproVou essa lista, uma 
vez que: segundo a própria relação fornecida ape
lo Ministro Aníbal Teixeira, prefeituras~ talvez do 
mesmo porte de cidades do interior, têm verbas 
limitadís_simas, a maio_ria não tem um centavo, 
e outras__ tenhain_ verbas elevadls.simas para os 
padrões de liberações, para as médias das libera
ç·ões-. POr qUe isso ocorre? Por que essa dispari
dade enorme entre algumas prefeituras que foram 
realmente c_ont_empladas por milhões e milhôes 
e até centenas de milhões, beirando a bilhóes, 
e- Outras aiilda se julgam surpresas e cOritentes 
por terem recebido aquilo que julgam quase um 
presente do céu, uma verba de apenas 16 milhões 
de cruzados? Que critérío técnico é esse? À luz 
de que critério, então, foram liberados esses recur
sos? Obrigado, Senador. 

O SR. ALEXANDRE COSTA - O Senador 
Mansueto de Lavor quis consertar. Mas O termo 
foi, efetivamente, "lista fisiológica". Euestouadvo
gand<? a minh_a causa. 

O SR. MANSUEfO DE LAVOR- Eu não estou 
querendo consertar nada, Senador. 

õffi:·~DRE CÕSTA--, P9rque, COJihe
cendo V. s~ hoje, V. S• nunca me Viu na Seplan, 
ném ·pata -peâir a V. s~ nem para p·emr ao Mini_stro 
Anibal Teixeira. Eu poderia ter comparecido, per
feitamente. P8.rlamentar antigo, represento cente
nas de munidjjíoS do meu Estado, o meu dever 
era estar, permanentemente, lá, a defender os ln· 
teresses de todos os muni~ípios do meu Estad_l) 

~ouso interessa o co~ome que plide'sse dar 
o SenadorJo~ Paulo Biso] à minha atitude, mes
mo- porque o meu nome, a minha conduta e a 
minha vida pública_ quem julga' são os eleitores 
do Maranhão. E ele5 há 40 anos têm me dado 
mandatos sucessivos que não foram co~prados 
né_f!'l por dJnheiro, nem po1coação~ foi justamente 
por uma vida límpida, séria; Correta que me tracei 
na vida pública. 



Junho de 1988 

Mas, afora isso, sou um homem simples. Afora 
isso, o presidente de todas as presidências, o mul
tipresidente que é o Deputado Uiysses Guimarães, 
Presidente da Constituinte, Presidente da Câmara 
dos Deputados, Presidente do PMDB, Presidente 
não sei se do SantOs, ou do Paissandu, de qual~ 
quer time de futebol de São Paulo. S. EX' veio 
à imprensa, como muitos relacionados nesta lista, 
dizer que cumpria o seu dever de pedir pelos 
estados e municípios que batiam à sua porta. 
Eu t&mbém penso .assim. 

A minha pergunta foi, justamente, porque V. 
s~ silenciando à pergunta do Senador José Paulo 
Biso!, pensei, tivesse admitido a passibilidade de 
encampar a palavra fisiologismo em nomes ilus
tres que considero, inclusive do Presidente do 
PMDB, naquela relação que os jornais publicaram 
no Brasil. 

O SR. -MICHAL GARTENKRAUT- GoStaria de 
acrescentar; aquela relação é de controle interno. 
A colocação de um nome ao lado de um processo 
e a qualificação desse nome como interessado 
é de absoluta responsabilidade da pessoa que 
o colocou ali. Veja bem, no caso o Ministro; isSo 
é que responde a sua pergunta. A mim é sobre 
a disparidade de tratamento. Qual o critério ... 

O SR ALEXANDRE COSTA- ü orador sou 
eu e dou o aparte ao Senador José Paulo Bisol. 

O SR. .JDSÉ PAULO BISOL- V. Ex' ... 

O SR. ALEXANDRE COSTA- Dou o aparte 
a V. Ex' 

O SR. JOSÉ PAULO BISOL - Diria apenas 
que estão confundindo uma conotação corno 
urna denotação. Perguntei se a chamada lista fi
siológica ... Tudo isso é confusão. 

O SR ALEXANDRE COSTA - Se -cOnsultar 
a chamada, ela existe na taquigrafia. 

O SR. JOSÉ PAULO BISOL- i'!ão tenho ne
nhum pré-julgamento. Depois, ternos que -distin
guir urna perquiriÇ:ão de julgamento. 

O SR. ALEXANDRE COSTA -Não existe na 
Taquigrafia a chamda relação. 

O SR. JOSÉ PAULO BISOL - Confirmo: for, 
rnulei a pergunta e formularia de novo. A chamada 
lista fisiológica foi feita no seu ... 

Se V. Ex" tivesse respondido "Sim", eu teria 
uma série de perguntas a mais para formular. 
S6 isso. 

O SR. ALEXAI'IDRE CO:STA - Mas eu não 
incrimíno-v. Ex!' por ter_dito. Eu estaria pergun
tando era ao depoente se estaria de_ acordo com 
o termo empregado por V. Ex" V. Ex" é uin Senador 
e tem todo o direit~? de se exprimir como quiser 
e como _deseja. Corno eu também tenho o direito 
de me exprimir como quero e como desejo. 

Mas aceito a chamada e que se esclareça por
que V. Ex" não incrimina o Presidente do seu par
tido de um ftsiolo9ista. Pois Qem, estou satisfeito. 
Não tenho mais dúvida alguma. 

Acho que a exposição de V. S•, Sr. depOente 
Michal Gartenkraut, foi muito boa, muito esd<ire
cedora, muito erudita, muito séria e parabenizo 
V. 8' por tudo aquilo que depôs hoje nesta Comis
são Parlamentar de Inquérito_. Muito obrigado. 

O SR. PRESIDENTE (Jósó lgnácio Ferreira) -
A Presidência vai passar a palavra ao eminente 
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Senador Carlos Chiarelli, tendo em vista o fato 
de que desde a primeira hora a palavra estava 
com o Senador Itamar Franco, que foi sucessiva
mente cedendo a palavra aos eminentes Srs, Se_-_ 
nado(es. 

O SR. JOSÉ PAULO BISOL- Antes de falar 
o Relator, quero dizer que o depoente _está deven
do um esdarecímento acerca do critério. Não foi 
esdareddo. 

O SR. PRESIDENTE (JoSé fgnádo Ferreira) -
Prelíiniha"r"lnenfe há uma solicitação feita pelo 
e-minente senador José Agripino a quem dOu a 
palavra. V. E.xt perceberá que, ao que consta, essa 
questão antecede _às_ outras. 

__ O SR. JOSÉ AGR1PJNO ~Sr. Presidente, não 
quero tomar a palavra do Relator. Queria fazer 
uma última pergunta e uma última colocação e 
ponderação ao Plenário. A pergunta é para o Dr. 
Michal, evidentemente, que declarou que a Secre
taria Geral só emi~~ parecer quando solicitada. 
É verdade? Em relação a pedidos de recursos 
de processo em andamento, a Secretaria Geral 
só emite parecer quando Solicitada? 

~~O SR. ft\ICHAL GARTENKRAUT - O que eu 
quis diier com ·isso é que não é usual que a 
Se~~r_ia Geral emita _pareceres técnicos. A Se-
cretaria GerBt,Veja bem, o g~binete do Secretário, 
aí incluído os seuS adjuntos e os chefes de gabine
tes do Secretário e a sua assessoria imediata. En
tão, não quis com isso dizer que a Secretaria Geral 
está proibida ... 

O SR. JOSÉAGRIPIN"O:_~Não está proil>ida. 
emitiria quando sOlicitada. 

O SR. MICHAL GARTEI'!KRAUT - i'lormal
mente, emite quando solicitada ou ~rn alguns ca
sos quando, efetivamente,_ ju1ga que há neces
sidade de um parecer diferente daqueles que es_
tão tramitando no processo. 

O SR. JOSÉ AGRIPINO - Perfeito! No caso 
de VaJença, tenho informação, Dr. Michal, pres
tada pela própria SAREM, de que os recursos 
destinados a prefeituras de pequeno porte varia
vam entre 250 mil e 500 mil cruZadOs. Tendo 
em vista q•.1~ oMunicípio de Valença é um muni:
crplo, não de pequeníssimo porte, mas ainda de 
pequeno--porte, a verba obtida foi de lê milhóes 
de cruZados, quase igUal aO orçamento anual do 
rTiliriiCíp10~(}Ue, segllndo a declaração do Prefeito 
Graciosa, [oi de 25 milhões de Cruzados. ESSe 
n~cüéría o fui1do de partidpciçã6? 

O SR. MICHAL GARTEI'!KRAUT - i'!ão, Ele 
informou que o orçamento publicado do murii
cípio, votado pela Câmara Municipal, seria de 25 
m~~ões. Informou, adicionalmente, que por ex
cesso de arrecadação o orçamento teria extrap"o
lado esse valor, mas o que vale são os dadOs 
oficiaiS. Foram liberadOs 16 milhóes para O muni
cípio que tem orçamento oficial de 25 milhões 
e aduza-se a isso o fato de ter sido esse pedido 
talvez o camPeão em celebridade na liberação 
e-na en_!:rega dos recursos. 

O -SR. JOSÉ AGRIPINO- Houve algum pedido 
de par~certécn_ico d~S_ecretaiia Geral para o mu
nidplo- de ValenÇã que tenha partido de qUerri_ 
quer que seja, peJa SEPU\N? 

OSR,MICHAL GARTENKRAUT---, A ABM, que 
é uma entida_de_qficial_que presta serviços: a_4 
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mil municípios no Brasn, colocou um pedido na 
SEPlAN de valor um pouco superior a 100 mi
lhões ae cruzados e ao que_ estou írifOimado~isSe 
pedido foi indeferido. 

O SR.JDSÉAGRIPINO-Apergunta que colo
co é a segUinte: esse iõdeferirnento teria ocorrido 
pelo fato dele ser excessivamente oneroso para 
a SEPLAN ou fugiriã aos padrões da mesma? 
Seifa ilegítimo ou ilícito por alguma razão ou era 
tecnicamente deficiente? Qual foi a razão do pare
cer téCnico oferecido pela Secretaria Gerãl, c~io 
eu, ter-sido contrário à liberação desseli recursos 
para a ABM, destinados à informatização, à presta
ção efetiva de um serviçO-a: ·4 municípios quando 
houve uma liberaçã_o, em prazo Vizinho, de 16 
milhões de cruzados para um munidpio" de pe
queno porte? 

O SR. MICHAL GRA TENKRAUT - Poderia ler 
o parecer da ABM, mas como ele _é relativamente 
extenso ... 

O SR. JOSÉ AGR!PINO .::__ V. -S, pod.;na fazer 
uma síntese? 

O SR. MICtiA.L GARTENKRAUT - VOu ler al
guns items do parec:er. 

_ Nota Técnica- Projeto de Informatização 
de Prefei_tur~ - ABM. 

_ H<l_ l.lm blo...t:Q ªqui referente à caracterização 
do Projeto, que vou passar por cima, e depois 
vem outro comentário sobr_e a proposta. Faltam 
dados mais _completos para uma avalíação técni
ca do projeto, podendo-se adiantar, entretanto, 
os seguintes comentários: -

"Sobre a viabilidade_operaciona!. Sabemos 
que a ABM tem na assistência técnica apenas 
uma atividade acessória com cargo técnico 
internamente reduzido. 

Apenas o da.talhamento da estratégia de 
implantação, especialmente quanto à presta
ção de assi_stência técnica e à aquisição e 
Operação dos equipamentos, permitirá ava-
liar a sua viabilidade." -

Quanto à estratégia tecnológica: · 
Reportando ainda, à experiência do Seata, que 

é um -outro _sistema.. parecido, ao qual o presente 
programa se assemelha, cabe lembrar a mudança 
na_~straté9ia operadonal e tercnológica adotada_ 
nos últfn1_õs-arios, eic. etc. 

Desenvolvimento de prÕgramas: é um comen- -
tário 

Dimensionanlento do projeto: -é um ~omentário 
~nalmente, recomendações: _ _ 
E imprescindível começar por um diagnóstico 

tanto das car_ências objetivas çl_e: yrna mostra de 
municípios, o que permitirá estabelecer critérios 
de -~eleçã_o, como dos meios operacionais que 
seriaril envOfVidoS no programa. -- -

Sabemos, também, que o Minter e a Fazenda_ 
têm programas simiTares ou complementares qtie 
deveriam ser aproveitados. 

Quanto ao -desenvolvimento de metodologta e 
software, há urrr comentário anãlogo. 

Quanto a projetas-Piloto, recomendando que 
se faça, se forem aprovados, projetas - piloto. 

Quanto à implaritação do programa - estou 
resumindo bastante - é um trabalho intensivo 
de mão-de-obra qualificad"', o que pode tomá~lo 
caro. 
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Quanto à aquisição "dê computadores, ;árias 
alternativas são possíveis, como a realizaçaõ de 
licitações periódicas-pela Sarem ou a entrega dos 
recursos aos ~unfcfpios _para que os adquiram. 

Em suma, gostarl~ de s_ub{inhar qu~ não cabe 
à Secretaria Geral indeferir uni procesSO. Na real i~ 
dade, o que houve foi uma inidativa de se c.omple· 
mentar um parecer que já e,xistia e que iYJSávã
mos fraco. O noSso parecer, iilduSiite, rião_ blo
queia - isso está muitO claro no parecer - a 
idéia de se fazer um projeto desse tipo. Então, 
o que há são colocações de dúvidas eminente
mente técnicas quanto à capacidade da ABM de 
fa~er o projeto, tal coma prOpOSto ·e quanto à 
viabilidade operacional da proposta. 

No caso de Valença, gostaria de me reportar 
à correspondência que o Prefeito de Valença en
caminhou, no dia 6 de agoSto, portanto, posterior
mente à autorização do Presic:Jente da República, 
através do Ofício n9 126/87, a6 Sr. MinistroAriiba:l 
Teixeira:. Entrou ria Seplan no dia 1Z de agosto, 
com protocolo do Gabinete do Ministro: 

"Sr. Ministro 
Tenho a honra de encaminhar a V. EX' 

o Plano de Aplicação· de Recursos referente 
às obras de_calçamento no Bairro da Ponte 
Funda, nesta cidade, elaborado por esta Pre
feitura, de acordo com verba de Cz$ 
16.000.000,00-(dez'esseis m-ilhÕ'es de CrUza
dos) publicado no Diário Oftdal_~a_União, 
em 5 âe-agosto áe 1987, _ - __ 

Ser:vfrilo-nos do 'ensejº pãi=ã reite@r a v. 
Ex!' protestos de estima e consideração. 

Atenciosamente 
J_osé Gomes GraCiOSa 
Prefeito Municipal." - : _- _ _ _ 

E segue um anexo do quadro geral de aplica
ções dessa verba, num total de 16 milhões, com 
detalhamento, no anexo II, dos seiViços que se
riam executados. 

O anexo RI comunica a abertura da conta-cor
rente no Banco do Brasil, no_Munidplo de Valen
ça, conta n" 73001-7 e O CGC Cla Pret'eiturã Mun
cipal de Valença. 

Isso, em conjunto com a· autorizaçãÇI do Presi
dente _da Repúbltca, Constitui uni prOcesso perfei
tamente normal quando sobe à 5ecretária Geral. 
Quer _dizei, não há cciino a ·seCretaria Gefal, de 
posse__de opinião técnica da S~rem, diz_enqo._que 
está tudo perfeitamente dentro da normalidade, 
negar a aprovação do Plano de Aplicação. 

O SR. MANSUETO DE LAVOR-O Sr. não ~ 
sabe explicar por que Valença, do Rio de Janeiro, 
e não VaJença da Bahia ou do Piauí, e outras 
centenas de Valenças do País? O -Sr. não sã&e 
explicar por que esta escolha em Valença d~ Río 
de Janeiro? Não há critériO técnico sobre isso? 

O SR. MICHAL GARTENK~UT -A escolha, 
na verdade, é o_sjnônimo da alocação de recursos._ 
Quem faz"tsso é à Ministro ae Estado:- -· 

O SR. PRESIDENTE (José fgnácio Ferreira)
Quando o Depoénte falava, a Presidência recebe:u 
uma solicitaÇão instante -do eminent~ Senador 
Maurício Corrêa, no sentidO-de' (Jue des_ejaria fazer 
uma inteiVenção brevíssima para obter també; n 
uma resposta brevíssima e objetiva. E não há co
mo deixar de atender a S. fXI -

O SR. MAURICIO tORRtA _:AgradeÇo a V. 
• ~ Não serei impertinente: -

Gostaria-de saDer do Dr. Michal se, para a libera
ção da verba de cinco ou dez milhões à Associa
ção Brasileira de Municípios, participou a firma 
da qual seria" sócio o filho_ do Dr. Lúcio Verfssimo. 
Pediria a V. s~ -que foSse claro e específico a res
peito d!~so. 

. O SR. MICHAL GARTENKRAUT- Que seja oo 
meu conhecimento, isto é, da maneira como_ um 
processo me chegava às mãos, na Secretaria. Ge
ral, e com as informações que eu possuía, esse 
processo ·nada tinha a ver com a--pessoa citada 
- que, por sinal, não conheço - e a firma tam
bém citada. 

O_SR. PRESJD.[:NTE (José lgnácio Fe'rreira) -
A Presidência concede a palavra ao emi!lente Se
nador Divaldo Suruagy. 

o· SR. DIVALDO SURUAGY- Para comple
mentar as argumentações colocadas pelo Sena
dor José Agripino, com a anuência do Presidente 
e a deferência do Senador Carlos thiarem, gÓsta
riã ã]Jerias de fazer um comentário. 

O piano -de aplicação do Serviço de Informa
tizaç-ão dos MuniCípios foi aprovado por V. St no 

_dia 8 de outubrO de 1987 -está aqui nas minhas 
mãos. Digo até, a favor da assinatura de V._S'. 
que- a ABM está aplicando muito _bem o proj~to 
-:- mais de 50% foram aplicados. Por coincidên· 
cia, hoje, uma turma conclui mais um curso de 
Informática. 

A minha estranheza se deu quando V. 5' afir
mou que a instituíção, que é uma entidade repre
sentativa de classe, não tinha capacidade para 

.a aplicaÇãO dO plano. Mas foi aprovado por V. 
Ex" o documeritó e5tà aqui, e o farei chegar às 
"1ª-0s da_Presidêncla da Comissão. RepitO: estão 
s~do muito bem aplicados os 109 mil cruzados. 

O SR. MJé:HAL GARTENKRAUT- Apenas um 
esclarecimento rápidq. Na verdade, o parecer da 
Secretaria Geral não cfi.z que a ABM não tem con
dições para aplicar o plano. Apenas, diante da 
falta de inJormações, suscita algumas dúvidas na 
~a d_e CQ9peração técnica. 

O'SR. PR~Si[?EMTE (José' fgnácio ferreira) ~ 
A Presidência vai passar _a palavra ao eminente 
Seri~dOf Ca'das_Chiarelli. Arl.tes, porém, tendo em 
vista o fat_C? de que o_ Depoente, em ocasião ante
rior, ,_Pessoalmente, ponderou com a Presidência 
sobre-a necessidade de se deixar passar alguns 
dias para poder recolher elementos que_ poderia 
trazer a esta Comissão, e, ao que parece, tendo 
trazido urÕ acervo de peças, a Presidência, desde 
logo, solicita do Depoente que deixe em poder 
da Secretaria os documentos a que se referiu 
precedentemente. 

--Corr( ãjialavra o eminente Senador Carlos 
Chiarelli.- -

O SR. RElATOR (Carlos Chia'relli)- Sr. Presi
-âeritê; eu fâria uma ou duas perguntas, que não 
esgotam, ao contrário, apenas induzem a um iní
cio de argUição, porcfue; JõgO após, vou formular 
uma questão de ordem em uma petição a V. Ex" 
e à Comissão. As perguntas que formulo são mul
to objetivas, indusive, serão elementos que contri
bu.ir~o para dar continuidade àquilo que preten
demos. 

O Pitetor de Pessoa] da Seplan esteve nesiâ 
Corrtissão·e se referiu ao fato __ de que pastaS fun
cionaíS;-referentes, evidentemente, à situação de 

servidores, particularmente. lotados no gabinete 
do Sr. Mlpi_stró d~. êp9(:a, o, Sr, Nlíb~l Teixeira, 
e que não costr.Jmavam caracteriZ<ir-se pela assi
duidade, em número de treze, haviam sJdo reco-
lhidos por ordem- do então Chefe do Gabinete 
junto à DP. E "que as vésperas da saída do então 

- Ministro retornaram essas pastas de cuja retirad;a 
do acervC>" do DP fora dado cOnhecimento pelo 
diretor do Departamettto de Pessoal à Seaetaria 
Getãl; voltaram 12. Está faltando uma. V. S• tem 
cOnhecimento-deste fato? Eu gostaria qUe a per
gunta, que procureí formular objetivamente, tam
bém fos~e r~pondida _ objetivamente. 

O SR. MICHAL GARTENKRA(IT- Eu tinha co
nhecimento do seguinte fato: _o_Dr, .. Gilson Reis, 
Chefe do D~partamento de Pessoal da ~epl~n. 
comunlcou-me que recebeu ordem, indusive Por 
escrito, para que tetirasse o nome do Dr. Sérgt6 
Menin T eíxeira de Souza dos assentamentos do 
Departamento de_ Pessoal da Seplan. Não tinha, 
na verdade,_conhe.cimento de que foram retiradas 
as pastas, e, mesmo que tivesse, teria sido um 
fato normal, já que _as pastas foram retiradas por 
ordem do Ministro para o seu exam-e.-arato qUe 

·chegou ao meu conhecimento, através do Dr. 
Gilson, é que tinha sidO _ _solicitada a retirada do 
nome do Dr. Sérgio Menin Teixeira de Souza. 

O SR. RELATOR (Carlos ChiareÔÍ) ~É dÓ co
nhecimento de- v. s• que a pasta funcional r_efe
rente ~ esse servidor não retornou? Não apenas 
a retirada do nome dele da, folha de pagamento, 
mas a pasta em si nunca mais volto_u para a casa? 

O SR.MICHAL GARTENKRAUT- NãÓ sei. Tàl; 
vez tenha havido algum problema de comuni
cação, porque eu entendi isso, quando o Dr. Gii
SOn_tn_e disse que haVia sido retirado por ordem 
do Mintstro. 

O SR RELAtOR (Ca"r!OS Chiarelli)- Não estou 
questi_onando quem deu a ordern. Estou questi~ 
nanda o fato de que o-Díretor do Departamento 
de Pessoal, aqui depondo, informou que, rece
bendo a oi-dem que teria sido emanada do Minis
tro, mas fora interpretada ou executada pelo Chefe 
de Gabinete Lúcio Verissimo, através _de papeleta 
ou de memorando, razão pela quaJ ele a cumprira, 
determinara a retirada de 13 paStas. Que desse 
fato dera conhecimento à Secretaria Geral, a qUal 
estava ele, Diretor do DP, diretarnente subordi
nado, e que tería sido um período de tempo, e 
antes de findar-se a gestão Aníbal Teixeira," volta
ram 12 pastas, menoS~a refererite_a esse servído_r 
Sérgio Menin Teixeifa de SOUza. -Á p"ergunta· que 
lhe faço é:esta,_independente de_saber quem deu 
d ordem: é se V. S•, a qUem terià sido notificado 
ou a cujo órgão, sob o comando de V. S\ tendo 
sJdo notificado desse fato, realmente tomou -_cQ
nhecimento desse procedimento de retirada e de
volução pareia] de documentos pertencentes ao 
acervo funcional do Departamento de PeSsoal da 
Seplan. 

O SR. MICHAL GARTENKRAUT- Nao me 
lembro se a cois_a se passou eXatamente assim, 
mas eu tinha cOnhecimento dessa situação e a 
conclu~ã.o que se tira. obviamente, ê que a pasta 
permanece em mãos do Sr. Mblistro. Não cabia 
nenhum comentário adicional, nenhuma aç_ão 
por parte da Sei::fetaiia Ge'ral. 
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O SR. RELATOR (Carlos ChiareUi)- Uma outra 
indagação, também, pre~minar: quem é-e de onde 
proveio, se era do quadro técnico da_ Seplan, o 
Dr. Fialho, e que órQão ·ele coordenava, superin
tendia ou admirústrava? 

O SR MICHAL GARTENKRAUT- O Dr. New
ton Fialho foi nomeado SecretáriO Especial de 
CoordenaÇão Econômica e SociaJ; é um cargô 
de confiança, DAS - 05, nomeaçãO do PreSi
dente da República, e cujas funções correspon
dem como o próprio nome está dizendo, à coor
denação das atividades econômico-sociais da Se
plan. 

O SR. RELATOR (Carlos Chiarelli)-V. S• pode
ria dizer, exatamente, qual é o órgão que dava 
aqueles assessorarnentos ou pareceres no perío
do que mediava a formulação do pedido por parte 
de uma prefeitura; digamos, se quisermos tomar 
o exemplo de Valença, houve um pedido que che
gou no Ministério no dia 23 de julho. No dia 24, 
a chefia de gabinete encaminhou, e no mesmo 
dia, foi encaminhado para que se desse o despa· 
cho que seria feito no dia seguinte pelo Ministro 
com o Senhor Presidente da República, referente 
a esse pleito. Seria, então, dia 24 de ju1ho. Não 
era, como já soubemos e ouvimos de V. S•, a 
Secretaria-Geral quem manifestava qualquer tipo 
de opinião a respeito do mérito do pedido, antes 
de submeter-se o pleito, via Ministro, ao Senhor 
Presidente da República? V. s~ referiu-se ao fato 
de que alguns órgãOs té_cnicos, a nível do Gabinete 
do Ministro, eram ouvidos ou solicitados a darem 
algUmas informações. Que órgãos eram esSes? 

O SR. MICHAL GARTENKRAar- Uma corre
ção. Não são órgãos apenas do Gabinete do Mi· 
nistro; são órgãos da Seplan. Obviamente, o Mi· 
nistro ou o Chefe de Gabinete, -ou quem encami
nha, tem o direito de encaminhar para o órgão 
que quiser. No caso da Prefeitura de Valença e 
no caso de Prefeituras e de Governos de Estado, 
o usual é que o órgão que faz eSsa análise seja 
a Sarem. somente se a Saréii'fhão se sentlr capa
citada é que ela pode solicitar a opinião técnica 
de outros órgãos da Seplan ou de fora da Seplan. 
No caso da Prefeitura de Valença, o processo foi 
encaminhado pelo Chefe de Gabinete do Ministro 
à Sarem diretamente, que fez o que pôde para 
produzir uma exposição de motivos para o dia 
seguinte. 

Quero reglStrar, aqui, o trà.balho incessante do 
pessoal da Seplan que, nesse ritmo de solicita
ções, trabalhou praticamente 24 horas por dia 
para que pudesse fazer a melhor análise possível, 
dado o prazo, no sentido de subsidiar as decisões. 
Evidentemente, devido às ordens do Ministro, 
muitas vezes o parecer técnico perdia em qua
lidade. 

O SR RELATOR (Carlos Chiarelli)- Era exata
mente isso que eu gostaria de ver definido. Um 
processo chega no final da tarde, segundo a infor
mação do PrefeJto, é despachado, encaminhado 
à Sarem, conforme a informação de v. s•. agen
dado para um despacho do Ministro com o Presi~ 
dente da República, no outro dia, num ato de 
profunda responsabilidade envolvendo o Chefe 
da Nação e dele participando o Ministro de Esta
do, e se faz, em meia dúzja de horas, a toque 
çje caixa, um parecer ou uma informação, corren-
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do-se o risco de induzir o Presidente da República 
a erro. Esse é um fato concreto. 

Assim, o fato que está documentado aqui, com 
relação à Sarem, a VaJença, era mecânica usual 
dessas corridas frenéticas de entrada de processo, 
urgência no despacho, parecer encomendado em 
poucas horas e submissão do processo para a 
decisão de responsabilidade do Senhor Presiden
te da República. E tudo isso_ sabendo-se que a 
resJ)ons~illdade final seria do Presidente da Re-
púBlica. -

O SR. MICHAL GARTENKRAUT -Em muitos 
casos, em inúmeros casOs isso aconteceu, e pode 
ser comprovado, simplesmente verificando-se os 
processos registrados na Seplan. 

O SR RElATOR (Carlos Chiarelli)- Então, 
o Ministro de Estado, que re$pondia pelo encami
nhamento do despacho, agia sem o cuidado ne
cessário, não apenas de sua parte, como Titular 
da Pasta, não apenas no interesse público, inclu
sive no estudo que tinha com relação a submeter 
a Sua Excelência o Senhor Presidente da Repú
blica, documentos, pleitos e propostas que não 
estavam devidamente estudadas nem fundamen
tadas. 

O SR. MICHAL GARTENKRAUT - Pode ser 
caracterizado assim. Podia adicionar que chamei 
a atenção do Ministro por diversas vezes, verbal
mente, para esse estado de coisas. Cheguei, inclu
sive, a encaminhar uma nota, por escrito, tentando 
organizar essa sistemática, colocando um prazo 
mínimo paia que as piopostas sejam encami
nhadas através da Secretaria GeraJ. Tenho cópias 
das circulares que encaminhei a todos os órgãos 
que preparavam as exposições de motivos. Mas 
essas tentativas se mostraram infrutíferas. 

O SR. RELATOR (Carlos Chiarelli)- Evidente
mente que vamos solicitar esse material, que V. 
S• nos informa estar no acetvo da Seplan. 

Como ftlridõnârio credenciado, como homem 
afeito à atividade pública, como homem que nos 
apresentou uma larga folha de títulos e seiViços, 
essa mecânica, que, de certa forma, também cor
responde a uma informação que aqui foi dita, 
ainda que de maneira muito sutil e suave por 
V. S•, isso está no conceito que V. s~ tinha da 
desorganização genérica que existiria nesse qua
dro de ação frenética no Gabinete do Ministro? 
A seu critério--é a oPinião de V. S• como funcio
nário, não tenho nenhuma razão para aqui levan
tar qualquer dúvida quanto ao seu zelo funcional 
-, isso não seria um elemento capaz de facilitar 
procedimentos irregulares ou descumprimento 
de normas legais e, inclusive, facilitar o trânsito 
de procedimentos que induzissem ou facilitassem 
vantagens daqueles que tentavam obter favores 
por esses procedimentos feitos ao arrepio da lei, 
_das normas legai~ e--dos controles? 

O SR. MICHAL GARTENKRAUT - Na minha 
opinião, sim, mas gostaria de dizer que a prática 
da corrupçâo me pa-rece que ganha espaço justa
mente na demora, multo mais do que na pressa; 
a pressa deveria originar-se daqueles que estão 
interessados justamente na rapidez da liberação. 

O SR. RELATOR__(CarlciS Chãarelli}- Essas 
advertências de V. S•, no sentido de que fosse 
tomado cuidado com os procedimentos regula
res, é que estaria na origem déiquelas declarações 

atribuídas ao Ministro de que haveria sabotagem 
dentro dos quadros funcionais, que V. S' como 
Secretário-Geral, seria insensível aos planos so
ciais? Estaria aí a origem desse deFCompasso: 
as exigências de V. _S• de que fosserl) cumpridas 
as normas disciplinares e os controle.:. 

O SR. MICHAL GARTENKRAUT- Nao sei reaJ
mente a que atribuir aquela afirmação em público, 
de que eu seria um sabotador sistemático dos 
programas sociais do Governo. 

O SR RELATOR (Carlos Chiarelli) -Sr. Presi
dente, gostaria de formular uma questão de or
dem. Vamos ouVir, na próxima semana, já estão 
devidamente notificados, o Sr. SérgiO -Menin, o 
Sr. Lúcio Veríssimo e o Sr. ,AJencar Guimarães, 
que estão diretamente ligados a alguns ou a todos 
os processos. O Depoente de hoje, ainda que 
nos tenha oferecido um espaço de 3 Qoras e meia 
de informações, é, indiscutivelmente, peça funda
mental pela sua conVivência com a mecânica, 
com a estrutura administrativa, com a _coorde
nação de todo o trabalho que se realizava na Se
plan. Mais uma vez S. s~ aqui disse que se mani
festou contrário a uma série de procedimentos, 
o que o levou, inclusive, a algumas decisões de 
maior porte, até o pedido de afastamento anteci
pado. Creio que nos trouxe uma série de elemen
tos que precisam - com a seriedade que esta: 
Comissão tem de enfrentar o problema da natu
reza com que estamos enfrentando - ser pesa
dos e sopesados. Há um depoimento já prestado 
pelo ex-Ministro Aníbal Teixeira perante a Comis
são de Fiscalização da Câmara, onde há referên
cias, inclusive, à ação do ex-Secretário-Geral e 
ao relacionamento de ambos. Em nome desses 
fatos e da necessidade do critério, da isenção, 
do rigor e da seriedade, eu sugeriria ao Presidente 
submetesse __ à Comissão a conveniência de que 
nós, suspendendo o depoimento do Dr. Michal 
Gartenkraut agora, se assim for entendido, preser
vássemos a conveniência, a importância e até a 
necessidade de voltarmos a ouvi~lo, em continui
dade à tomada de depoimentos, pelo menos des· 
ses de que nos referimos, e possivelmente a toma
da de depoimento do próprio ex-Ministro Aníbal 
Teixeira. · 

O SR. PRESIDENTE (José lgnácio Ferreira) -
Antes de me pronunciar, passo a palavra ao emi
nente SenadOr Itamar Franco. 

O SR. ITAMAR FRANCO....:....Sr. Presidente, tinha 
iniciado a minha interpelação quando, em face 
da intervenção dos Srs. Senadores, não pude ter
minar. 

Estou de acordo com V. Ex!', Senador Carlos 
Chiarem. Tenho em mãos_aqui uma nota em que 
o próprio Coordenador do Núcleo de_ Adminis
tração de Instrumentos Financeiros, o próprio Se
cretário de Articulação com os Estados e Municí
pios se referem a verbas de 50 milhões de cruza
dos, 2,1 bilhões de cruzados, 600 milhões de cru
zados e pedem que se sustem, exatamente, novas 
propostas ao Senhor Presidente da República. 
Evidentemente, precisamos dessas notas, dessas 
informações, em face da exposição do Dr. Michal 
Gartenkraut, examinando o seu depoimento e es
sas notas, para podermos interpelá-lo da melhor 
maneira possível. Portanto, estou de acordo com 
o nobre Relator para que se suspendam os traba
lhos e marquemos um novo depoimento do Dr. 
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Michal Garteilkraut, mas já de posSe dessa doeu- quinta-feira: De ni.aneira que a Presidência iridaga 
mentação. -- da Comissão se tem alguma objeção_a que encer-

O SR. PRESIDENTE_(José lgnácio Ferreilq) _ remos o a_tual depoimento neste passo ... 
A Presidência interpreta a solicitação e vai subme- _O SR. RELATOR (Carlos Chiarelli) - Sugiro, 
tê-la ao Plenário, não no sentido de suspensão Sr. Presidente, que a data do no110 depoimento 
do depoimento, mas de encerramento deste de- do Dr. Michal Gartenkraut fique a critério da Presi-
poimento e tomada de um novo, como é perfeita- dência. 
mente possível a esta ComisSão, e, sem embargo, 
até de ser o novo depoimento do Dr. Mlchal Gar
tenkraut precedido mesmo _dp._queles depoimen
tos que já estão aprazados para terça, quarta e 

O SR. PRESIDENTE (José lgnáclo Ferreira)
É subseqüentemente, ouçamos o depoimento 
das testemunhas que já estão intimadas e, poste-

Junho de 1988 

ricirinénte, a Critério da Presidência, em conium 
acordo com o Relator, aprazemos uma nova data 
para o auscultamento, novamente do atual depoi-
ineiltO:- -- ------ -

Não havendo objeções, a Presidência considera 
o assunto aprovado, e marca a próxima reunião 
para terça-feira, às 9 horas, quando será tomado 
ó --depoimento do Dr, Lúcio Veríssimo, confonne 
já intimação feita. 

Está encerraâa a presente reunião. 
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1.1 -ABERTURA 

1.2.- EXPEDIENTE 

1.2.1 -Leitura de projeto 

- Projeto de LeLd2. Senado n? 45/88, de 
autoria do Senador Nelson_ Ca_melro, que 
acrescenta dispositivo à Lei n? 5.517, de 23 
de outubro de 1_ 968, qué clisdplina o exerclcto 
da profissão de médico-veterinário. 

1.2.2.- Comunicação da Presidênda 

- Recebimento da Mensagem_ no 128/88 
(n"' 227/88, na origem), pela qual o Senhor 
Presidente da Repúbltca solicita autorização 
para que o Governo do Estado da Paraíba 
possa contratar_ operação de crédito, para os 
fins que especifica. 

1.2.3- Diarursos do Expediente 

SENADOR AFONSO SA/'ICHO .:_ Aumen
to do número de juntas de conciliação e julga· 
mente de Fortaleza. _ L • • __ 

SENADOR RAIMUNDO LIRA -Anistia de 
débitos dCJs micras e méd_ip_~_~mpresários, 
contraídos no Plano Cruzado. _ 

SENADOR NELSON CARNEIRO-Atraso 
no pagamento de "royalties" aos municípios 
fluminenses, produtores de petróleo. 

SENADOR MARCONDES OADELHA -
Apelo aos S~hadores para que compareçam 
ao plenário para votação das matérias da Or
dem do Dia. 

SENADOR EDISON LOBÃO- Recupera
ção do sistema ferroviário do Pais. 

SUMÁRIO 
SENADOR FRANOSCO ROLLEMBERO

Reforma agrária. 
SENADOR'MARCO MAOEL- Proálcool. 
SENADOR LOURIVAL BAPTISTA - En

contro anual da Câmara Brasileira NÕite-A
-mericãna de Coniércio.- ---- - -

SENADOR ODACIR SOARES~ Homena
gem de pesar pelo falecimento do Dr. Ari Mar
cos da Süva:. 

SENADOR NEY MARANHÃO - Politica 
económica do _Governo.·_ -

.1.2.4 -.Comunicação da Presldênda 

Designação dos Senadores João Mene~s 
e Dirceu Carneiro para representarem o Sena
do _fe_deÍ'al no Encontro Internacional para a 
Criáção de Zonas Livres de Armas Nucleares, 
a realizar-Se no perfodO de 20 a_ 22 do mês 
c'?_rrente, e_m Berlim. Aprovada. 

1.2.5 - Comunicações 

-Dos Senadores João Menezes e Dirceu Car
neiro, de que se _ausentarão do País. 

1.2.6- Requerimentos 

--- N9 99/88; de urgência para o Projeto de 
- ResólU.ç-ão n"' 77, de 1988, relativo a pleito 
ao (iQvemo- do Estado do AcreL 

....;;. _l'(9 100/88, de .urgência para o Projeto 
-de- ResoluçãO n9 61/88, relativo a pleito do 
Governo- do Estado de Minas Gerais. 

1.3 -ORDEM DO DIA 
-Deixam de ser apreciadas por falta de 

quorum as seguintes matérias: _ _ 
Parecer da ComiSsão- de Relações_ Exterlo-· 

- reS ___ Sõb-re .. a Mensagen1 n"' 145, -de f987 (n9 
242/87, naorigem),del4 de agosto de 1987, 

pela qual o Senhor Presidente da República 
submete à dellberação do Senado a escolha 

. do Senhor Murillo Gurgel Valente, Embclixador 
do Brasil junto ao Reino da Noruega, para 
cumulativamente, exercer a função de Embai

- xadQr dO Brasil junto à Rêpública da Islârldia. 

Parecer da Comissão de __ Relações Exfuricl:- _ 
res tobre a Mensagem nço 158, de 1987 (n~ 
258/87, na origem), de 25 de agosto do cor
rente ano, pela qual o Senhof Presidente da 

_República submete à del_ip_erÇtção __ c;lg _$~nado 
a escolha do Senhor Octávio _Rãinho da Silva 

_!'leves, Embaixador do Brasil junto à República 
da Índia, para, cumulativamerite, eJ<;ercer a fun
ção_ de -Embaixador do Brasü junto_ao Reino 
_do _Nepal e República de Sri Lanka. 

Parecer da Comissão_ de: Relações ~erlo
res sobre a Mensagem n9 206, de 1987_ (n9 
319/87, na origem), de ?4 de setembro de 
1987, pela qual o Senhor Presidente da Repú
blica submete à deliberação do Senado a es
co1ha do Senhor AderPaJ Çosta, Embaixador 
do Brasil junt_o à República CoOperativa da 
Guiana, para, cumulativamente, exercer a fun
ção de Embaixado_r do Brasil junto ~_São Vi
cente e Granadinas. 

Parecer da Comissão de Relações Exterio
res sobre a Mensagem n? 21 O, de 1987- (it• 
334/87, na origem}, de 9 de outubro de 1987, 
pela qual o Senhor Presidente da República 
submete à deliberação do Senado a escolha 
do Senhor Jorge Ronaldo de Lemos Barbosa, 
Embaixador do Brasil junto à República do 
Zaire, para, cumulativamente, exercer a função 
de Emba1xador do Brasil junto à República 
Popular do Congo. 

Parecer da Co_rnissão de RelaçõeS_~erlo
res sobre a Mensagem n9 211, de 1987 (!}I' 
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PASSOS, PÓ RTO 
Oiretor-Geral do Senado Federal 
AGACIEL DA SILVA MAIA 
Oiretor Executivo 
LÚIZ CARLOS DE BASTOS 
Diretor Administrativo 
JOSECLER GOMES MORElRA 
Oiretor Industrial 
LINOOMAR PEREIRA DA SILVA 
OiretOr Adjunto ~- --

335/87, na origem), de 9 outubro de 1987, 
pela qual o Senhor Presidente da República 
submete à deliberação do Senado a escolha 
do Senhor Guy_Marie de Castro Brandão, Em~ 
baixador do Brasil junto à República do Sene
gal, para, cumulativamente, exercer a função 
de Embaixador do Brasil junto à República 
Islâmica da Mauritânia. 

Parecer da Comissão de Relações Exterio· 
res sobre a Mensagen_l n" ~1. de 1987 (n" 
392/87, na origem), de 30 de ·outubro de 1987, 
pela qual o Senhor Presidente da República 
submete _à deliberação do Senado a _escolha 
do Senhor Jayme Villa~LobQs, Embaixador do 
Brasil junto à República Gabor;J.esa, para, cu~ 
mulativamente, exercer a Junção de Embai~ 
xador do Brasil junto à República da Guiné--E
quatorial. 

Parecer da Comissão de Relações Exterio
res sobre a Mensagem n? 445, de 1987 (n9 
642/87, na origem), de 3 de dezembro de 
1987, pela qual o Senhor Presidente da Repú
blica submete. à deliberação. do Senado a es
colha do Senhor Sérgio Seab.ra ~e Noronha, 
Ministro de Segunda Classe, da Carr~ira çie 
Diplomata, para exercer a função de Embai
xador do Brasil junto ao Estado do. Coveite. 

Parecer da Comissão de Relãções Exterio-
res sobre a ~nsagem W 44~6, -de 1987 (n? 
643/87, na origem), de 3 de dezembro de 
1987, pela qual o Senhor Presidente da Repú
blica submete à deliberação do Senado a es
colha do Senhor Raymundo Nonnato Loyola 
de Castro, Ministro de Primeira Casse, da Car
reira de Diplomata, para exerc_er a função de 
Embaixador do Brasil junto _à República das 
Filipinas. - -

Parecer da Comissão de Relações Exterio
res sobre_a Mensagem n~ 3~, de 1988 (n~ 
37/88, na origem), de 19 de janeiro de_1988, 
pela qual o Senhor Presidente da República 
submete à deliberação do Senado_a escolha 
do Senhor Fernando Silva Alves, Embaixador 
do Brasil junto à República de Trinidad e Toba
go, pata, cumulativamente, exercer a função 
de Embaixador do Brasil junto à Comunidade 
de Domínica. -

Parecer da Comissão de Relações Exterio
res sobre _a _Mensage~ __ n~' 56, de 1988 (ff 
66/88, na origem), de 2 de fevereiro de 1988, 

EXPEDIENTE 
CENmO GRÁFICO DO SENADO FEDERAL 
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pela qual o Senhor Presidente da República 
submete à delib_eração do Senado a escolha 
do Senhor Feniãndo Silva Alves, Embaixador 
do Brasiljuntcrà República de Trinidad e Toba; 
go, ·para, cumulativamente, exercer a função 
·de EriiOã:ixã.dor do Brasil junto a Santa Lúcia. 

Parec_er da Comissão de Relações Exterio
res sobre_ a Mensagem no 79, de 1988 (n9 
105/88, na origem), de 12 de fevereiro do cor
ien~e ano, pela qual o Se!lhor Presidente da 
República submete à deliberação do Senado 
a escolha do Senhor Joaquim lgnácio Amazo
nas Macdowell, Ministro de Segunda aasse, 

- ~da Carreira de Diplomata, para exercer a fun
çãO de Embaixador do Brasil junto ao Reino 
da Tailândia. _ . . 

Parecer da Comissão de Relações Exterio-
res sobre a M~nsagem n~ 8.0, de 1988 (n9 
106/88, na_.orlgem), de 12 de fevereiro do cor
rente ano;-pela qual o Senhor Presidente_ da 
República submete à deliberação do Senado 
a escolha do Senhor Brian Michael Fraser 
Neele, Ministro de Segunda Classe, da Carreira
de Diplomata,· para exercer a função de Em
Paixador do Brasil junto à República Federal 
da Nigéria. . . . 
- PareCei da COm~o de Relações Exterio

res .sobre a Mensagem n9 101, de 1988 (n9 
T28/88, na origem), de 15 de março de 1988, 
pela qual o Senhor Presidente da República 
submete à deliberação do Senado a escolha 
do Senhor Renato Prado Guimar~_es, Ministro 
de Primeira Oasse, da Carreira de Diplomata, 
para exercer a função de Embaixador dg Brasil 
junto à República da Venezuela. 

Parecer da Comissãcr-de· Relações Exterio
res sobre a Mensagem n9 108 de 1988 (n9 
_148/881 na origem) de 4 de abril de 1988, 
Pela quaf O Senhor Presidente da República 
Submete à deliberação do Senado a escolha 
do Senhor Rubens Antonio Barbosa, Ministro 

_ de }?'rimefra ·a~. da Carreira de Diplomata. 
para exercer a função de Embaixador na dele
gação permanente do Brasil junto à Associa

.-_ção ~~o--Americana de Integração. 
__ P?!r.e_cel;' da Çomfs_são de R~açõe_s EKterio-

, ieSSObre a M.e:n.sagem n'1 11 O, de 198$ (no 
, · l59/88;riáoii9E;m), de2Ó dealiril do.COOente, 
· pêla QUal o Senhor Presidente da RepUblic~ 
Submete à deliberação do Senado a escolha 

do Senhor Asdrubal Pinto de Ulysséa, Embai
xador do Brasil junto ;;~Q.Esl;ado_ de Israel, para, 
cumulativamente, exercer a função de Em6ai
xador do Brasil junto à República do Chipre. 

Parecer da Comissão de Relações Exterio-
res sobre a Mensagem n9 111, de 1988 (n? 
160/88, na origem), de 20 abril de 1988, pela 
quál o Senhor Presidente da República sub-
mete à deliberação do Senado a escolha do 
Senhor Ronaldo Mota Sardenberg, Embaixa
dor do Brasil junto à União das RepúbliçaS 
Soviéticas, para, cumulativame~~. exerc.er a 
função de Embaixador do Brasil jynto à Repú
blica Popular da Mongólia. 

1.3.1 -Comunicação da Presldênda. . . . 

PrejuClici~idade doS Requerimento_!:?· n~ 99 

e 100/88, lidos no Expediente da presente ses-
são. --

IA-ENCERRAMENTO 

2-ATOS DO PRESIDENTE DO SE-
NADO FEDERAL . . . 

N•s 82 a 87, de 1988. 

. 3-PoRTÁRIÁ oo.1•-sEcRETÁRIÓ 
DO SENADO FEDERAL 

Ni 10, de 1988. 

4-DIRETORIA GERAL DO SENADO 
FEDERAL 

Edital de convocação. 

5- CONSELHO DE SUPERVISÁO 
DOPRODASEN 

Ata da 88• Reunião. 

6-TERMOS ADrnYOS 

N" 63 eô5/8!! 
Extratos de Contratos n\'1 64 e 66/88 

7-ATADECOMISSAO 
8-MESA DIRETORA 

9 ...:_ ÚDERES ifViCE-LlDERES DE 
PARTIDOS . 

10- COMPOSIÇAO DE COMIS
SÕES I'ERMAI'IENTES 
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Ata da. 29"' Sessão, em 16 de junho de 1988 
2~ Sessão Legislativa Ordinária, da 48~ Legislatura 

EXTRAORDINÁRIA 

Presidência dos Srs. HumbertoLuc.ena e Francisco Rollemberg 

ÀS 10 HORAS E 30 MINOTO!i_ ACHAM-SE 
PRESE/'ITES OS SRS. SENADORES: 

Mário Maia - Aluizio Bezerra - Nabor Júnior 
-=- Leopoldo Peres - Carlos De'Carii --Áureo 
Meno - Odacir Soares - Ronaldo Aragão -
João MenezeS --Almir Gabriei-Jarbas Passa
rinho -João Castelo- Alexandre Costa- Edi
son Lobão - João Lobo -·Chagas Rodrigues 
-Álvaro Pacheco ......._ Afonso Sancho ....:. Cid Sa
bóia de Carvalho - Mauro Benevides - Carlos 
Alberto -José Agripino- Lavoisier Maia -Mar
condes Gadelha-Humberto Lucena- Raimun
do Lira - Marc:o Madel - Ney Maranhão -
Mansueto de Lavor -Guilherme Palmeira -Di
valdo Suruagy- Teotonio Vdela Filho --_Albano 
Franco- Francisco RoUemberg- Lourival Bap· 
tista - Luiz Vianna- Jutahy Magalhães - Ruy 
Bacelar -José lgnádo Ferreira- Gerson Cama
ta -João Calmon --Jamil Haddad - Nels_on 
Carneiro - Itamar Franco - Alfredo Campos 
- Ronan Tito - Severo Oomes _- Fernando 
Henrique Cardoso-:- Mário Covas _: Mauio BOr~ 
ges - Iram Saraiva - lrapuan Costa Júnior -
Pompeu de Sousa - Mauricio Coirêa """":" Meira 
Fdho - Roberto Campos -louremberg Nunes 
Rocha - Márcio Lacerda - Mendes Canale -
RacllidSaldanha Derzi-Wilson Martins-Affon
so Camargo -José Richa -:-Jorge Bomhausen 
- Dirceu Carneiro- Nelson Wedekin - Carlos 
Chlarelli -José Paulo Biso! -J~ê Fogaça. 

O SR. PRESIDENTE (Francisco RoUemberg) 
-A lista de presença acusa o comparecimento 
de 69 Srs. Senadores. Havendo número regimen~ 
tal, declaro aberta a sessão.-
·- · Sob a proteÇãiO=de Deus iniciamos nOssos traK 
balhos. 

Sobre a mesa, Projeto de Lei que vai ser lido 
pelo Sr. !9-Secretárlo. 

É lido o seguinte 

PROJEI'O DE LEI DO SENADO 
N• 45, de 1988 

Acrescenta dlsposltivo à Lei n' 5.517, 
de 23 de outubro de 1968, que dlsclpllna 
o exerddo da proftsai.o de m~co-vete .. 
rinádo. 

O Congresso Nacional dec:reta: 
.Art. 1~ É acrescentado ao -art. 27 da Lei nç. 

5517, de 23 de outub~o de 1968, o segUinte § 
3~ -

§ 39 São dispensados da exigência de 
registro junto aos Conselhos de Medicina
Veterinária, bem como da manutenção de 
médico-veterinário responsável ou do paga .. 
mento de qualquer taxa com tal relacionada, 

- os pequenos estabelecimentos que, embora 
-- ---comercializando produtos veterinários em 

pequeM escala, nãO façam desse mister a 
sua principal ativldade econõmica. 

M 29~Esta lei enfraiã em vigor na- data de 
sua publicação. -

Art 39 Revogam~se as disposições em con-
trário. --

. Justificação 

Trata o presente projeto de atender à reivindi
cação da Assodàção COmercial e Industrial de 
~va Friburgo, RJ, que, cOm a: medida nele con
sUbstanciada, pretende defender os interesses 
-dos pequenos comercianteS da região, insistente
mente molestados por fiSCais do ConSelho Regio
nal de Medicina Veterinária (Jue querem enqua~ 
drá-los nas exigências e -nonnas de sua flsca-
lizaçã'?:-.. - --- " . 

Em sua maioriêt, pondera a Associação Comer
cial e Industrial de Nova Frigurgo, esses são pro
prietários de pequenos e_staOelecünentos (arma
zéns de. secos e molha.dos QU ç.utros)_., que, junta
mente com as mercadorias habitualmente co
mercializada?. possUeffi ·também para venda à 

-sua clientela, pequenos _estoques de rações para 
animais domésticos, alguns poucos inseti«:::ic;l,as 
etc. A fiscalização julga que a venda de tais produ
tos_ obriga os comerciantes às normas do Conse
lh9~ isto _é, à. inscrição, manutenção de veterinário 
resPorisáVei e oUtras obrigações. -

Por Isto, para evitar o exagero de interpretação 
dos tennos da Lei n9 5.51 7, de 1968, estamos 
prCipõndo -a presente alteraçãó que exclui tais pe~ 
quenbS--êOméi"c:iailtes d~ _obrigação de se vincu
larem a COnselhos de Medicina Veterinária, quan
do a venÇ.a dos mencionados produtos não cons
titua a· PiiriôPai atividaàe econômfca. 

Sala dãs Sessões, 16 de junho de 1988. -
-Nelson Camolro. 

LEGiSlAÇÃO CITADA 

LEI N• 5.517, 
DE 23 DE OUTUBRO DE 1968 

Diapóe sobre o exerádo da proftssão 
de médico-veterinário e cria os Conse
lhos Federal e Regionais de Medicina Ve
tefln~a-

_ · Art 27, A carteira prolissional conterá uma fo
lha Onde será feito o registro do pagamento das 
anuidades para um período mínüno de 10 anos. 

Parágrafo úni«:::o. A referida cart;eira será expe
dida pelo CFMV ou CRMV, servindo como docu
mento. de identidade e terá fé pública. 

·~·············'"""""""'""-. ---······-·--···----··--··-----· 

O. SR. PRESIDENTE (Francisco Rollemberg) 
- O· projeto que a;caba c;ie ser lido vai à publi~ 
cação. 

A Presidência recebeu a Mensagem n9 128, 
de 1988 (N• 227188, na origem), de 15 de junho 
do_ corrente ano, pela qual o Senhor .Presidente 
da República, nos tennos do art. 4,2, Item VI, da 

-Constituição, e de acordo corno art. 29 da Resolu
ção n' 93(76, do Seoadp Fe.der~. 591icita autori
zação para que o_ Governo do Estado c1a Paraiba 
possa contratar operação de créd.ito, para os fins 
que especifica. 

Nos tennos da Resolução n91, ·de 1987, a Presi~ 
dênda designará, oportunamente, o Rel.ator da 
matérta. 

O SR. PRESIDEI'ITE (Frànclsco Rollemberg) 
- Há oradores inscritos. 

Concedo a palavra ao nobre_ Senador Afonso 
Sancho. 

O SR. AFOI'ISO SANCHO (PDS -CECPro
nuncia o seguinte discursQ. Sen:t revisãO: dç ora-:
dor.) --Sr. Presidente e Srs. Senadores: 

Venho a esta tn'buna fazer um apelo todo espe
. cial ao Exm9-sr: MiniStro do Trabalho e ao Exmç. 

_Sr. Ministro da Justiça com relação às Juntas de 
Con«:::iliação e Julgamento em nossa Capita1, For
taleza. Em 1972, Sr. Presidente, existiam em For
'taleza cinco Juntas de Concilia~o e Julgamento 
para uma população -de um milhão de habitantes; 
hoje~ Fortaleza tem uma população de dois mi· 
lhões de habitantes e continuam as inesmas cinco 
Juntas. 

Existe hoje em Portaleza um movimento, englo
bando- empresário e empregados, no sentido de 
se conseguir a implantação de mais cinco Juntas, 
para atender a um número cad21i ve2.: crescente 
de reclamações na Justiça do Trabalho. Como 
é do conhecimento dos nobres Compailheiros, 

-este número aumenta_ cada vez_ ma_is, a ponto 
de,- hoje, em For:ta]ezã, tennc>s c-erCà -ae ,7.500 
prcx::essos_aguardando julgamento. ·cada-proces· 
so ajuizado tem su._a_ audiência de instrução e jul
gamento marcada num prazo mínimo de seis me
ses, o que se vai transformando num verdade_iro 
amontoado de process_o_s, prejudicando não so
mente empregados como também empresários. 

De forma que, Sr. Presidente, postuJando esta 
justa reivindicação do empresariado e dos empre
gados do meu Estado, faço este_ apelo aos Minis-
tros Paulo Brossard e Almir _Pazzianotto1 para que 
ambos dêem continuidade aos estudos que exis~ 
tem nas suas Pastas para o aumento dessas Jun
tas, o que se toma uma necessidade multo gr~n~ 
de, especialmente agora, quando se fal~ tanto 
no social. 

Sr. Preside·nte, darei prosseguimento a.este 
apelo indo aos Srs. Ministros, juntamente com 
os Udere_s politicas do nosso Estado, para solici-
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tar-lhes atualização da Justiça do Trabalho em 
nossa terra, tão necessária nos dias de hoje. 

Eram estes, Sr. Presidente, a comunicação e 
o apelo que desejava fazer a esta Çasa. 

O Sr. Mauro Benevides- Permite V. Ext 
um aparte? ' 

O SR. AFONSO SAI'ICHO - Com muita 
honra, nobre Senador Mauro Benevtdes. 

O Sr. Mauro Benevides - Nobre Senador 
Afonso Sancho, expresso minha solidariedade ao 
apelo que V. &!'transmite neste instante ao Gover
no, mais especificamente ao Ministro da Justiça 
e ao Ministro do Trabalho, no sentido de que 
seja ampliado o número das Juntas de Conci
liação eJuJgamento em Fortaleza. Durante minha 
última estada na Cãpital do meu Estado, pude 
ver, não apenas pelo registro da imprensa, como 
por comuniCações do próprio Presidente João 
Nazaré Cardoso e dós seus assessores mais dire
tamente vinculados, pude ver que FortW_e~ ficou 
muito tempo aquém da movimentação do foro 
trabalhista. O Foro Autran Nunes possui toda a 
estrutura física para a ampliação das Juntas de 
Conciliação e Julgamento, faltando apenas a deci· 
são do Governo de conhecer uma realidade que 
é palpável, que é visfvel, o aumento do número 
de Juntas na Capltaldo Estado. 

O Tribunal da 7• Região, sediado em Fortaleza, 
merece, pela movimentação das pendências tra· 
balhistas, que se amplie o número de Junta&, na 
Capital do Estado. E um apelo que V. EX' faz, 
neste instante, com meu apoio e solidariedade, 
na expectativa de que o Governo se ·mostre sensí· 
ve1 a essa postuJação dos que atu!!l.m no foro traba
lhista da nossa ddade. 

. O SR. AFONSO SAI'ICHO -Agradeço a 
V. Ex', companheiro e Líder Mauro Benevides, 
o aparte, porque V. Ex' é realmente cof)hecedor 
profundo do assunto de que estou falando. 

E acrescento mais, Sr. Presidente. Não estamos 
pedindo disc~inação com os outros Estados, 
porque, falando só apenas do Nordeste, vamos 
encontrar em Salvador 16 jlmtas; vamos encon
trar em Belém, na terra do meu querido Líder, 
12 Juntas; em Manaus, 9 Junt;as; e em Fortaleza, 
com 2 milhões de habitantes, apenas 5 Juntas. 
Então, parece~me que a discriminação já é contra 
Fortaleza. (Muito beml Palmas.) 

O SR. PRESIDENTE (Francisco Rollemberg) 
-Concedo a palavra ao nobre Senador Raimun
do Ura, como Líder do PMDB. 

O SR. RAIMUNDO URA (PMDB- PB. Co
mo Uder, pronuncia o seguinte discurso.)- Sr. 
Presidente, Srs. Senadores: 

A Assembléia Nacional Constituinte está na imi· 
nência de votar matéria que considero da maior 
importância para a sociedade brasileira. Existe 
uma fusão de emendas para proporcionar a anis
tia de débitos aos micro e pequenos empresários 
urbanos e aos pequenos e médios empresários 
rurais. O assunto-é de tal magnitude que não 
pode ser votado na Assembléia Nacional Consti
tuinte sem que seja motivado por um acordo ou 
por um entendimento. Se, por um lado, entende· 
mos que o sério problema desses empresários 
precisa ser resolvido, principalmente por causa 
da origem desses débitos, sabemos, por outro 
lado, que todos os débitos contraídos no pericido 
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-~_vigência do Plano Cruzado foram corrigidos, 
após o congelamento, em 70,7%, e essa correção 
cqrr__gspondeu ao periodo de 12 meses. E aqueles 
emPresários que nzeram os- seus empréstimos 
no 11"', 1:21' mês, tiveram esses mesmos débitos 
corrigidos com a corieção _de um ano inteiro, 
quando receberam o dinheiro há apenas um mês 
ou dois meses, ou apenas há alguns dias. Os 
empresários querem, sobretudo, que esSes dlcu· 
los sejam retificados e a fomia de calculj:lf seja 
pro rata; ou seja, se os seus débitos foram toma
dos por apenas um mês, do ano do Plano Cruza

-do, sejam corrigidos apenas por um mês. O fato 
ê.que isto não aconteceu, e por todo o Pais se 
avolumam as queixas de que os débitos são exor
bitantes, de que os bancos exorbitaram na sua 
forma de efetuar cálculos. 

Sr. Presidente, se, por um lado, temos esse 
enorme problema, não podemos resolvê-lo crian· 
do uma polêmica mufto grande. Enquanto _os 
seus autores, bem intencionados e competentes, 
capitaneados pelo nosso ·companheiro Senador 
Mansueto de Lavor, indicam que apenas 183 bi
lhões de cruzados serão envolvidos nessa opera

-ção, por outro lado, a área econ~mica do Governo 
incijca que serão envolvidos re.cursos da ordem 
de 9,6 bilhões de dólares, ou. aproximadamente, 

. 1 bilhão e 700 bilhões de cruzados. 

Qualquer valor próximo a essa importância, 
sem dúvida alguma, levará o País a uma desorga

-hiza.ção ecbhômica muito grande. Se esses v aJo.-
--fes forem próxirilOs, teremos que ratear toda esta 
· importância com toda a sociedade brasileira. To
-dOs os brasileiros pagarão a sua parcela: os conbi-
- buliues, através de aumentos dos seus impostos, 
~e B:,_êídadão comum, através de um pagamento, 
em virtude do aumento exagerado da inflação 
que deverá vir, pois aí, com certeza, haverá uina 
Qipeiinflação, todos os brasileiros pagarão um 
preço extremamente elevado. --- -

PredsaffioS, port.iÍlto, companheiros, neste 
momento, conseguir uma forma de bom senso, 
de a.CR(do_,_.,d~ e:ntendimento __ e, so~retudo, de ra
cionalidade, coiOcãrido os interesses do Br.ãsil e 
da nossa sOciedade acima de qualquer interesse 
pessoal, adiii.a atê de unl confronto cOm o próprio 
Governo. Não devemos _ter o interesse de invia
bilizar o Governo, porque, se assim fizermos, esta
remos inviabilizando o próprio funcionamento do 
nosso País, e· todos pagaremos muito -caro por 
isso. · 

Estou, portanto, nest~ instante, alertando esta 
Casa, que sempre demonstrou, historicamente, 
eqUilíbrio nas gri:lndes questões nacionais. Sou 
a favar de que deVerrtbs encontrar uma solução 
de bom senso para os micro e pequenos empre
sários urbanos e pequenos e médios empresários 
!Urais, mas não podemos pagar o preço da desor· 
ganização económica do nossO Pais. 

Portanto, neste instante, finalizando meu pro
nunciamento, formulo um apelo para que todas 
as nossas üderanças considerem que esta ques
tão é_ exb:~mamente importante e que não pode
mos dar à sociedade brasileira a impressão_ ou 
a imagem de que a classe política é incompetente 
para resolver os problemas econõmicos. Somos 
nós e seremos nós que teremos que resolver, 
com a consolidação de nossa democracia, todos 
os problemas, inclusive os económicos. 

-O Sr. Monso Sancho- Permite V. EX' um 
aparte? -

O SR. RAIMUNDO LIRA -Ouço, com pra
zer, o nobre Senador Afonso Sancho. 

O Sr. Monso Sancho -Nobre Senador Rai
mundo Ura, comungo, em número e grau, com 
o que V. Ex- diz e talvez fale até mais à vontade, 
porque tanto trabalho num setor como trabalhei 
no outro. Então, conheço profundamente o as
sunto. Temos que realmente encontrar uma solu· 
ção para este problema, não a solução como está 
sendo apresentada ai, através de emendas, por
que, na verdade, acarretaria uma sitUação muito 
dificil para o País e alguém iria pagar, e quem 
pagaria seria o povo. E existem hoje várias idéias. 
Ainda ontem, corriam pelos corredores da Câma
ra duas propostas, e entendo que a proposta mais 
razoável seria aquela de se encontrar um melo 
de juntar todos,_e~ses_ débitos e dar um prazo 
maior para serem pagos; nos primeiros seis me
ses, a exemplo da 1.335, seria dado 50% da corre
ção; no decorrer de um ano, essa correção pode
ria aumentar para 75%, e já no correr dos 24 
meses, poderia ser integral; qU:ando haveria o sa· 
neamentõ das dificuldades qUe os microempre
sários estão atravessando neste momento. 

O SR. RAJMill'IDO URA- Muito obrigado, 
nobre Senador Afonso Sancho. 

O Sr. Marc::ondes Gadelha- Permite V. Ex' 
um apart~, nobre Senador Raim_undo Ura? 

O SR. RAJMONDÓ LIRA - Com todo o 
Prazer nobre üder Senador Marcondes Gadelha. 

O Sr. Marcondes Gadelha- Eminente Se
nador Raimundo Ura, estanios acOffipanharido 
cç>rn atenção e,ste problema que V. EX" com lnuita 
profk:iênda, traz à colação do -Sé_l).açj_o Federa1, 

_ o problema do endividamento dos pequenos pro
prietários_rurais_e dos m_icro e pequenos empre
sários urbanos. Tamb~ estamos trabalhando_ no. 
prop6sito da conciliação, na busca de um entendi
mento, na busc:a_de uma- fórmula intermediária, 
que possa ter o conseilso das partes enVolvidas 
e depois ser encampado pela Assembléia Nado
ria! Constituinte, e eventualmente pelo próprio Go
verno. Uma alternativa, nobre Se_nador RaimUndo 
Lira, que estou colocando à discussão das partes, 
é a idéia de tentarmos preservar nesta situaÇão 
toda, pelo menos a ritualidade bancária, pelo 

menos a praxe bancária, e encontrarmos um meio 
de iÓ.duzir na consciência ·maiS funda desta Nação 
o conceito de que contrato, qualquer contrato 
tem _ _neste Pa~ _uma força _simbólica, que nem 
mesmo a ASsembléia-NaCional Constituinte Pode 
dissolver. No entanto, compreendemos a situação 
de penúria, de diftculdade em que se encontram 
os micro e pequenos empresários. Entendemos 

_que alguma coisa de eftcaz tem de ser feita. A 
nossa idéia é que essas emendas s~jam fundidas 
num texto, pelo qual os micro empresários paga
riam de imediato o principal e os juros devidos, 
e o montante correspondente .à correção mone
tária seria congelado. Um congelamento por 
exemplo, de um ano, sem qualquer acréscimo. 
Ao cabo deste tempo,- os_ bancos seriam ressar
cidos pelo cliente inadimplente. A vantagem desta 
proposta, Senador ~imundo Lira. é_ que limita, 
simplifica a negociação a um único parâmetro: 
''tempo". Eril "função do parâmetro "tempo", po-
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demos regular todo o custo da operação: supon
do que o congelamento seja por um ano, o custo 
seria ''x", fosse por dois anos, ''2x", e vice-versa; 
se fosse por seis meses, seria ''x/2". Além do que, 
dar-se-la um tempo para reciclagem e para uma 
negociação que seria feita entre o Governo -e os 
bancos a fim de se encontrar uma forma de res
sarcimento adequado que não viesse a onerar 
de forma tão brutal, como V. Ex' se refere, os 
cofres públicos, o Tesouro, ou que viesse a forçar 
o déficit de forma insuportável. Esta proposta está 
tendo alguma aceitação pelas partes erwoMdas. 
Assim não mediremos esforços-~n_o-_sentido de 
lograr Um convencimento, para que possamos 
sair dessa situação, que parece._ ser uma crise fi
nanceira de graves proporções. paia wn ã.to de 
elevada participação política, onde a negociação 
seja o .elemento mais importante. Considero que 
democraticia é negociação, devemos negociar até 
a undécima hora. 

O SR- RAJMaNDO IJRA- Obrigado, Sena
dor Mar<:ondes _Gad~!ha. Ç9nÇ6rdo in~iramente 
com_as_ç:oloc~çõe.s de V. EX' ApenaS, reforçando, 
digo que o m_ais _imPortante nessa negociaÇão 
deverá ser a ariálise e o conhecimento prévio e 
preciso do çlJSto de qualquer medida que venha 
a ser tomada, para se saber ~m_ que gra'-:1_ q_f>aís 
poderá suportar o entendimento nessa direçáo. 

o Sr. Mauro Benevkles- V. Ex' me perrnite 
um aparte, nobre Senador Raimundo Ura? 

OSR-RAIMW'IDOIJRA-Collltódoprazer, 
Senad .. o~. Um momento só, para eü cOncluir meu 
radOCllllO. - ____ _ 

Para os Companheiros terem -w:rla idéia, esta 
anistia custaria, vamos supor, 1 bilhão e 700 mi~ 
Ihões de cruzados, e aliviariamOs todos os proble
mas financeiros dessas categorias d~ empresá~ 
rios. Por outro lado, temos que çonsidenlr que 
o congelamento da URP, durante 60 dias, para 
todo o universo c;iQS_funcionário!! públicos brasi
leiros, inclusive para os fundonários das ~~is. 
foi um sacriffcfo, até certO_ ponto, insuportável, 
porque esses fundonários perderam o poder de 
çompra nos meses de abril e maio. Cânslderando 
o efeito do cálculo da <IRP nos meses subse
qUentes, houve, efetivamente.-uma qtieâa reai no 
poder de compra de pelo menos 1/3 do ~ária 
de cada funcionário público._ _ ___ _ 

Se por um lado, levamos ao sacrifício, neste 
momento de dificuldades do Ppaís, uma -crasse 
que tantos e grandes serviços tem prestado ao 
País, não podemos premiar -outro seginento da 
sociedade _brasileira com~_aquilo _que o próprio 
País não pode e _que seria também pago _com 
O sacrifi'cio, _nãQ SÓ, _ago~ _9os funcionários, r'n~ 
de toda a sociedade brasileira. 

Enteitdemos que precisamos re"solver·o Proble
ma, mas não a um preço tão elevado, a exemplo 
do que aconteceu com o cpng!!Iarilento da ORP 
dos funcionários públicos brasileiros. Vamos agir 
com critériO e, sobl'et4do, com responsabilidade, 
porque existe wna apreensão muito grande por 
parte da sociedade brasileira, a respeito de termos, 
nós, porJ.ti.cos, competência ou não para gerir os 
destinos do nosso -PaíS.. -- ~ · 

Concedo o aparte ao nobre· Senador Mauro 
Benevides. 

O Sr. Mauro Benevides - Nobre Senador 
Raimundo Ura, há poucos instantes discutimos, 
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os eminentes Senadores Almlr Gabriel, Dirceu 
Camejro e eu, sobre a Ü!Jportãncia dessa delibe· 
~:ação a se_r adotac;la nas próximas horas, pela As
sembléia Nacional Constituinte. V. Ext faz, na ma
nhã de hoje, um enfociue, e precisainos, todos 
nós, 559 Constituintes, meditar acuradamente so
bre as implicações originárias de apelos cons
tantes que ~cebemos dos micro e pequenas em· 
presários, dos míni e pequenoS produtores rurais, 
tQdos com as vistas voltadas para a deliberação 
da Assembléia Nacional Constituinte. Por outro 
lado,~ .dificuldadé Visível de o pr6pripo Go
verno arcar, ele sozinho, com o_ ôilus decorrente 
de uma deliberação de tamanha amplitude. Re· 
cardava, com os dois Senadores já referidos, que 

_anteontem participara eu de uma reunião com 
um grupo de Parlamentares, no auditório do Ane
xo IV __ da Câmara, e ali se buscava, através do 
recurso regimental da fusãO de emendas, juntar 
as propostas Mansueto de Lavor, Ziza Valadares 
e Humberto Souto, todas ODjetivando favorecer 
os mini e pequenos produtores rurais e o_s micro 
e peque:nos ~mpresários. A.tk o instante em que 

_ partk:ipei da reunião, não se_havia encontrado 
uma solução que pudesse viabilizar, em termos 
ideais, a proposta daqueles três ilustres Consti~ 
tuintes. Portanto, V. ~. vindo à tribuna, traz cola~ 
boração valiosa e inestimável e chama à respcm~ 
sabilldade o próprio Senado, na sua função de 
Senador e na sua função de integrante da Assem .. 
bléia Nacional Constituinte, para umc:t decisão_que 
vai alcançar extraordinária r~percussão: no caso 
de se favorecer míni e pequenos produtores rurais 
e micro e pequenos empresários~ teremos que 
atentar também para as ímplicações no sistema 
financeiro e as conseqüências relacionadas f:O!"n 

o déficit público. É uma decisão de muita impor· 
tância, de inquestionável _relevância para a vida 
financeira do País. V. EX' faz muito bem em cha
mar a atenção do Governo, da pr6pria Casa e 
dos_ Constituintes, como um todo, para que che
guemos a uma forma que compatibilize o inte· 
resse de todas as partes- dPS microe(llpresários, 
dos bancos e do pr6prio Govemo • .S~a- ideal que 
fluísse-dessa fusão de emendas uma saída que 
-nos Permiti-sse resotVer ess~_rumoroSa pendência. 

O Slt RAJMCJNDO IJRA- Muito obrigado, 
Sen-ador Mauro Benevides, pelos seus subsídios 
e pelos seus esclarecimentos à Casa. 

O Sr. Dtvaldo SUnulOY :._ Slmãdor Raimun
do Lira, V. Ex' me permite um aparte? 

O SR. RAIMUNDO URA- Pois não, Sena
dor Divaldo SWl.lagy. Antes gostaria apenas de 

. conduir o meu ractocinio. . 
Há alguns meses. recebíamos, no CongréSso 

Nacional, delegações de microempresáriOs, afora 
cartas e telefonemas do meu e de outros estados. 
Pediam qUe fiZéSSemos gestões junto ao Governo, 
especialmente junto ao Ministério da Fazenda, no 
sentido de que c.onseguissemos uma redução na 
cálculo da correção monetária. Alguns pleiteavam 
3_0%; outros, 50%; outros, ainda, pediam queessa 
c:orreção no patamar de 45%, a exemplo do que 

___ o Qgvemo proporcionara logo após o término 
do Plano Cruzado I. . . 
- Vejam V. Ex" que existia a ~ctativa de se 

- resolver o problema através de wn entendimer~to, 
de wna redução, e não de uma anistia Mas a 
rneclida que criou fôlego foi a da emenda do nosso 

nobre Senador Mansueto de Lavor,_que projetou, 
através da imprensa, a possiblidade de uma ànis
tia toial.-LOQicamente, todos esses empresários 
prefere'm a anistia total. É absolutam~nte c9m· 
preensível que assim eles procedam. No entanto, 
a expectativa sempre foi a de que houvesse um 
eritendimento racional, objetivo, um c~culo de 
correção que eles pudessem pagar efetivamente, 
dentro das suas condições econômico-financei~ 
ras e das possibilidades dàs seUs iie96cios, por~ 
que temQs de _considerar a importância que· esse 
setor de _e;mpresárióS representa para· o País. Não 
são .mill'~,ares, são. milhõ~ de pessoas envolvidas 
na atividade de microempresádos e de pe(Jueõõs 
empresários urbanos e rurais. 

Por outrO lado, temos o PeSO do aspecto politi
co, da nossa imagem política, pessoal, de c<'!,da 
Constituirite votar a favor ou votar contra. Essa 
não deve ser a n~ posição, Porque soü a favOr 
dos mjcro e pequenos empresários. Sou" córitra 
a forma como e_stá sendo -colocada na fusãO; de 
emenQ~. Tenho- S~ritido e tei1hQ pe_tcebido _qUe 
este é pensamento da maioria dos Constituintes, 
não s6_ dos Sen?~dores. Todos estão querendo 
uma saída positiva, seja no aspecto-POlítiCO, -s:éja 
no aspecto- econõroico, para que, ennm, possa
mos todos sair dessa questão _com a imagem 
de_coropetênda, sobretudo a imagem de que es
t;amos aqui não para criar problemas e sim para 
resolver problemas não só do País. como de 
todos os setores da sociedade brasileira envol-
vidos. -- ·~ . -

Passo, com io.d.o pr~er, a palavra· a6 nObre 
Senador Div5lldo Stirúagy. 

·-- o Sr. ó~8Jd_o SuriJaQy ~-NObre·se~~QOr 
Raimundo üra, V. Ext traz ao debate do Sertéióo 
terna_ que está inquietando todã .;1 !?o.c:iedade brasi· 
leii·a. Ra defesa de seus ar_gumentos1 V. Ex;5olo
cau, com muita propriedade, as injunções penais 
que foram transferidas para o funcionalismo pú
blico brasileiro com o congel?Jm~n~- <:1~ Ql5P e 
o ônus que o Qovemo nat!Jra)me~f:!! \!_ansferirá 
para a sociedad~, coroo 1:1m todq,.c~ a_r'!!~da 
da .. anistia para as rnicroempresas. Oaro, vão-se 
a<:entuar as· perialidades impostas ao func;icm_a
lismo, transferindo o õnus dessas medidas que 
venham a ser tomadas no futurq para as d~es 
de menor poder aquíSitivõ do nosSo -Pàfs, cómo 
os operários, Os trabalhadores que ganham salá
rio mínimo, através do processa indireto,do siste-
ma tributário, com o _aumento acentuado do indi
-ce inflacionário. O Senador Mauro Benevides co
locava a sua perplexidade pela ãUSência,-oainda, 
do entendimento. Tomei conhecimento da ._exis
tência de uma proposta da CEBRAE; que;-na fni
nha OpiniãO, pode ser, -aSsi~, o denominador co
mum das su9esiõeS que estão sendo disc4tidas 
na Assembléia NaciOnal Constituinte. Essa pro
pOsta, na rliinha OPinião, ê muito siinpática. Pri
rneirÕ.._ _o pagamento do_ principal com os juros 
que incidar::n sobre o .. eJ11Préstimc_:> origináriO, o 
congelamento da correçªo monetária dLU"ante dez 
meses. 6 pagamento da correção monetári_ª com 
os juros que incidira,m sobre o principal ap6s es
Ses deZ meses. É uma proposta razOável, porque 
está partindo do próprio Governo ...;.... a CEBRAE 
é um órgão cto Gov~mo. Então, teríamos, assim, 
algo para trabalhar em t:Orrio deSsa idéia. ComUn
go das preocupações de V. Ex', qUe são de toda 
~ sociedade brasileiro-
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O SR. RAIMOI'tDO URA - Muito obrigado 
.a V. EJtl', nobre Senador Divaldo Suruagy. 

O Sr. João Lobo- Permite y_ Ex' um aparte? 

O SR. RAIMOI'IDO URA- Pois não. Ouço, 
com muito prazer, o aparte de V. Ex•, nobre Sena-
dor João Lobo. -

Gpvemo e esta Casa, que Quer Votar uma anistia 
00 um- modo de como se pãgãr esses emprês
_tfmos. Isso não vai levar o País à falência, isso 
não vai resultar em aumento de imposto. De qual
quer modo, o Governo está seinpre aumentando 
Os "impostos; mesmo que não seja para atender 
a causas tão jp.stas quanto esta. Entretanto a nin
guém mais_compete amparar as microem-presas 
-e OS pequenos produtores rurais do que o Gover
no. Não adianta o Ministro da Fazenda atribuir-se 
papel distinto dO papel dos microempresários e 
dos pequenos lavradores. Por isso, respeitando 
os pontos de vista de V. Exa, que são de um 
empr"êsáíio cornpétente, entendo que o Governo 
deve é3ssumir o ônus dos erros que cometeu 
~quando orientou a politica financeira deste País. 
criando o Plano Cruzado, e laqueando a boa-fé 
de todos os pequenos empresários brasileiros 
com â inflação zero, insistindo em dar dinheiro 
par.;~: qt,Le a produção fosse aumentada, para que 
fossein criados novos empregos e, depois, dei
xando ess~ empresárioS nessa situação em que 
se encOntram. O GovernQ é o responsável por 
essa situação e deve encontrar wna forma para 
feS(;llvê-la. Ouvi a proposta que o ilustre Senador 
Divafdo Suruagy mencionou- há pouco, a fusão 

· das EmeiiâãS Mansueto de Lavor e Humberto 
-SOuto. De acordo com elas não se dispensariam 
o prinCíPal e os juros pactuados. Vamos encontrar 
uma fõrma de fazer com que os pequenos produ
tores possam· pagar a c:orreção monetária devida 
após o Plano Cruzado. Parabenizo V. Ex' pelo enfo
que brilhante do assunto. 

O Sr. João Lobo- Eminente Seri:ador -Rai
mundo !Jra, estou levando muito ·a sério o pro
nunciamento de v. Ex", porque v. EX' é t.iin empre
sário dos mais acreditados e conceituados deste 
País. É um homem que tem deixado a sua marca 
de seriedade e de extrema competênda na inicia
tiva privada. Entretando, quero discordar de V. 
Ex' Creio que o Governo deVe arCat tóin ó ónus 
dessa correção dispensada às microernp-resas e 
a pequenos e médios produtores rurais, e falo 
isto com muita tranqúiUdade. Não sou microem~ 
presário nem médio produtor e não tenho ne
nhum interesse pessoal no caso, mas tenho um 
interesse direto e grande neste assunto. Sou-extre
mamente interessado, porque isto atinge o meu 
Estado. os meus eleitores, atinge todo o segmento 
de uma população que foi enganada pela Gover~ 
no. Os pequeitos, os microempresários pactua~ 
ram com o empréstimo. foram motivados a fazer 
esses empréstimos com ó~fjliros qi..le calcularam, 
e cal(:'u!aram os desembolsos a que ficariam sujei
tos Os empresários ÇlO contrafrem esses emprés• 
times. De repente, unilateralmente, esses juros 
são actesddos de correção monetária, são au
mentados, sem se perguntar aos tomadores se 
eles tinham ou não capacidade para atender a 
esses novos compromissos. Nobre Senador Rai~ O SR. RAIMUNDO LIRA - Senador João 
mundo Lira, isto é ürriâ" d_eslealdade do Governo. Lobo, agradeço a V.EX' as considerações.Apenas 
Como disse o eminente Ministro Marcelo Pimen- faria uma retificação: não há qualquer divergência 
tel, ontem, no julgamento do congeJatl)ento da entre o que eu faléi e o que V. fxl' falou. Pela 
URP para os funcionáriOs da Petrobrás, o Governo sua graVidade e pela sua impo~da, o problema 
não tem o direito de ser desleal ou desonesto deve ser resolvido. Concordo inteiramente com 
com o povo. ComO -éque o Go-Yemõ corifieia ~que fálólf o S-enador JOão Lobo. Estamos com 
suas obrigações, rnas obriga os empresários e a mesma linha de pensamento. Apenas discordo 
as pequenas empresas a não congelarem as em um aspecto, qual)do V.~ diz que o Governo 
suas? Como -é· "que _6 Governo Coi'tQela o paga- ~ -~~eve -pagar essa conta. O Governo é algo mUito 
mento da URP para os funcionários das estatais SUbjetivo, o Governo é ürha entidade muito trãiisi
e deixa que todas as estatais continuem aumen- t6r_ia e_temporal. Afinal de contas, o País, a Nação 
t.ando os preços dos serviçoS pre-stãdos? Tudo penence ao povo. Na realidade, o Governo é ape-
isto é baseado numa grande mentira, numa falta nas um agente intermediário. Afinal, quem paga 
de confiança do povo no·-aoveiná, GóvemO- a conta, realmente, é todo o povo brasileiro. 
só apenas ampliando este exemplo -que per~ O Sr. Mário Maia -V~ EX' me permite um 
mite descontos no Imposto de Rend~ que ele aparte? 
·sabe falsos e mentirosos. Como é que um Gover-
no s6 permite que se desconte de aluguel, para O SR. RAIMUNDO LIRA -Concedo o apar
efeito do Imposto de Renda, até ez$ 54.600,00 _te ao nobre Senador Mário Maia. Em seguida con
porano,quandoelesabequeestafaixadeim6veis cederei, com-rtío:ito Prãzer, apartes aos demais 
é alugada, no mínimo, a oitenta mil cruzados por Senadores. 
mês? O Governo imPõe_ uma mentira ao povo; --_O Sr. Mário Mala-Nobre Senador Raimundo 
o Governo e~ estimulando o povo a ser sone- · Lira, soU Um homem de Província e não enten
gador de impostos. Entãõ; volto ao problema das do da economia, emPresarial. Gostaria de obter 
microempresas. Estas e- os pequenos empresá- de V. Ex' um esclarecimento, como empresário 
rios, os pequenos e os médios produtores rurais que é. Na ~mplicidade da minha economia, ima
de todo o Brasil -não quero restringir-me à gino que ó dinheiro de que se está falando não 
nossa área do Nordeste, onde o problema é muito -é um dinheiro que sutniu, eril _que se tocou fogo 
mais grave, e V. Ex" sabe disto, Senador Raimundo ou que se jogou às águas; é um âinheiro que 
Ura -, os nossos pequenos lavradores do Nor- eStá em mãos diferentes. Este dinheiro foi em· 
desteestãototalmenteincapacitadosparaatender prestado a ~icro e pequenos_ empresários, não 
aos pagamentos resultantes e empréstimos que está nos cáixas dos bancos, e acredito não esteja 
contraíram à época do Plano Cruzado. Há uma _também enteso~ado nos caixas dos micro e pe
falência total, e o Goveino é -responsável por-essa quenos empreSáriós.Jmagino que esteja criando 
situação. Não adianta o Sr. Ministro da Fazenda . ~~~~~o e prod~do bens de produção, atraVés 
tentar ur:n confronto entre Governo e povo, entre desses p_equenos e micro einpresários que não 

estão podendo pagar a correçãa monetária que 
enganosamente lhes foi atribuída, porque, quan

. do eles tomaram dinheiro emprestado, como foi 
dito aqui, pensaram apenas nos jurOs e não na 
corréção monetária, porque esta tinha sido redu
zida a zero, segundo o aceno do Govemo. Portan
to, o dinheiro está circulando dentro da Nação. 
Se este dinheiro tivesse saído do Pais, fosse um 
dinheiro para pagar os juros dos empréstimos 
da dívida externa, aí sim, ir-nos-ia empobrecer. 
Mas esse dinheiro, circuJando em mão de brasi
leiros, nas niãos de mlcroempresárlos, está pro
duzindo alguma coisa. Temos que encontrar wna 
ritaheira de o Governo subsidiar esse dinhei:r:01 

"porque este dinheiro não está s_umindo desta Na
ção; ele está produzindo bens de consumo. En
tendo que é nosso dever socorrer esses pequenos 
e microempresârios. E os que já pagaram?_E os 
que estão pagando? Estes serão injustiçados. Na
tura1mente que entre esses milhares e milhares 
de mlc:ro e pequenos empresários alguns Hverani. 
á capacidade de vencer essas irregularida"cles. 
mas seriam a exceção, seria um número muito 
redup:_do_. A regra é que há um inadimplência ge
neralizada dos pequenos e_rodutores urbanos e 
rurais. Concluindo o meu aparte, cham.aria a aten
ção pw-a o nosso comportamento como Consti
tuintes nestes dois dias de votação. Ontem, -nega
mos, sistematicamente, a aprovação de mais de 
wna dezena de emendas que beneficiariam br~
leiros militares que foram injustiçados com a c~~ 
sação de seus _direitos. Os atuais Ministros di.zem 
que eles séUram da vida militar por' uma qLtestão 
administrativa, mas a causa, todos sabem, foi poli
tica. Negamos a esses brasileiros o direito de eles 
irem ao Tribunal pedir justiça,para serem repara· 
dos dos m_ales que vêm sofrendo. E seria um 
número reduzida. Segundo as estàtisticas, seriam 
2.673 militares, cassados através de atas adminis~ 
trativos, que ~am o dir~ito de recorrer à Justiçá 
para c-onseguir a anistia. _No_ entanto, na mesma 
sessão, demos anistia a 10.000 fundônârios cMs 
~ -~pres_as -estatais que sofreram sanções de 

_ 1~79 P:ara cá. Não podemos agir conl dois pesos 
e duas medidas; temos que achar solução de 
justiça para todos _os brasileiros que estão sendo 
injuStiçados. Os pequenos e os rrucroempresários 
foram injustiç-ados com o ac~ efigari.OSO do 
Governo durante, Plano Cruzado. Portanto, eles 
merecem a anistia, também, como os demais 
bri$ileiros. - -

O SR. RAIMUNDO URA- Nobre Senador 
Mário Maia, concordo ... __ -- ------ -

b Sr. Mário Maia - Gostaria de receber um 
esclarecimento sobre o caixa. 

O SR. RAIMUNDO URA- Concordo íntet
tarnente com as colocações de V. EX' Apenas 
gosta:ria de fixar a minQ~ posiçao. Sou intrans.igen· 
temente a favor de que se deve dar uma solução 
para o grande problema dà correção monetária 
dos micras e pequenos empresáriOs. Apenas en~ 
tendo que deve ser feita com cuidado, corn bom 
senso, com radonalidade, com inteligência, por
que a nossa preocupação é até histórica. Temos 
exemplo do nosso país-irmão, Po_rtugal. Há pau~ 
cos' dia5c. o Primeiro-Ministro Cavaco Silva visitou 
o Brasil e transmitiu algumas infonnações impor
tantes, que tínhamos através de outros depoi
mentos, inclusive através da imprensa. S. & dei
xou claro que a ConstitUição portUguesa foi feita 
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num clima de euforia, num clima de emoção, 
nwn dima até de certa primavera democrática. 
O resultado foi que o país pagou caro, c.om uma 
recessão de dez anos continuados. O preço que 
a sociedade portuguesa pagou, em termos de 
desemprego, de pobreza, de sofrimento, foi muito 
alto. Não estamos aqui, na Assembléia Naciona1 
Constituinte, para copiar erros. Temos a respon
sabilidade de perseguir os acertos e dar à nossa 
sociedade a estabilidade econômlca, social e polí
tica que ela espera. Quando verificamos, atráves 
das pesquisas, que há uma descrença multo gran
de por parte do povo brasileiro com relação ao 
nosso futuro, temos que levar em consideração 
que possuímos wna parcela de responsabilidade 
nesta insegurança por que. passa a sociedade 
brasileira. E neste sentido a minha defesa, que 
,as medidas que a Assembléia Nacional Consti
tuinte tomar, em função do seu alto grau de res
ponsabilidade, sobretudo na implicação, da vida 
nacional, devem ser tomadas c:om muita _respon· 
sabilldade, com muito cuidado e com muito crité
rio. Estou convicto de que o problema tem que 
ser resoMdo, porém mantenho a defesa. d~ssa 
tese que ora acabo de apresentar. 

O Sr. Mendes Canele - Permite V. Ex' um 
aparte? 

O SR. RAIMONDO LIRA-Concedo o apar
te, permita-me Sr. Presidente, ao nobre Senador 
Mendes Canale. '· -

O SR. PRESIDEI'ITE (Francisco RoUemberg) 
-Solicito a V. EX" conceda este aparte e _conclua 
seu pronunciamento, porque já ultrapassou de 
muito o tempo que lhe cabe regimentalmente. 

O Sr. Mendes Canale- Dustre Senador Rai
rrnmdo Lira, quando cheguei V. Ex' já estava para 
mais da metade da seu pronunciamento. Em res· 
posta ao aparte do ilustre Senador }%_rio Maia, 
V. Ex!' nos dá perfeitamente o enfoque da sua 
tese, quando proclama sua preocupação em rela
ção à correção monetária ql.le__incide tanto sobre 
nosso pequeno e médio empresário como sobre 
nosso pequeno e médio agricultor. Por outro lado, 
coloca a sua preocupação, que é, sem dúvida, 
a mola mestra da posição que defende, que é 
necessário se chegue a uma solução para que 
o Erário não seja, assim, penalizado. ~ louvável 
a posição que V. Ext defende. E podemos discu
ti-la de forma mais tranqüiln neste plenário do_ 
que no plenário da Constituinte, onde o assunto 
está em pauta. Aduzo ao pronunciamento de V. 
Ex' esta preocupnção louvável. Verificamos mais 
uma vez, o GovernO age d.e forma dife_rente, com 
dois pesos e duas medid_as..6,<;"o_rnparihamos, na 
CPI que apura os atos administrativos do Governei, 
dois decretos com efeito retroativo, não vou dizer 
para atender aos reclamos e mesmo até às pres
sões, mas para beneficiar as grandes empreteiras 
nacionais, que levaram o Governo, primeiro, atra
vés de um decreto, a flXaf a retroatiVidade até 
janeiro de 1987, e, com um segundo decreto', 
ele voltasse até ao exercício de 1986. A época, 
não houve essa preocupação por parte do Gover
no. É louvável a Preocupação de V. Ex'. Ficamos 
sabendo, por depoimento prestado à CPI pelo 
ex-Ministro Anibal Teixeira, S. Ex' ousou quãnti .. 
ficar em mais de 600 milhõe~ de dólares a quantia · 
que o Governo arcou com-a retroavidade desses 
dois decretos. Insisti, depois do depoimento da 
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ex-Ministro Anfual Teixeira, com o funcionário da 
Seplan que ali esteve, inSisti Com_ o próprio ex-Mi
nistro Bresser Pereira, com o _ex-Ministro João 
Sayad, -~nenhum deles pôde situar. Disserilm qué 
o Governo não havia feito nenhum levantamento 
do quanto iria custar-a retroatividade oferecida 
por esses dois d~os às empreiteiras nacionais, 
·nãO SO da administração_ di_~a. que não era tão 
grande, mas prin<::ipalment~ das indiretas, das es
tatais. Então, hoje vejo o Governo preocupado 
quando se é para atender ao micro, ao pequeno, 
ao médio empresário e__a..o micro e_ méqio _empre
sário rural, como ao pequeno comerciante e ao 
indu_s:tri_a], Passamos até ,a_ re_ceber lobbles dos 
bancos. Ainda h~ pouco fui interpelado por uma 
pessoa que trabalha_ para um banc:o estatal, e 
me disse que este_ estava muito mal. Disse-:lhe:: 
"Vai mal porque está sendo mçU gerido. O banc:o, 
que hoje vai mal, com os altos juros que se pagamJ 
só está mal por ser mal gerido". Agradeço a V. 
Ext por ter=-me permitido este registro despreten
sioso. O Governo não se preocupou ~uando aten
deu as grandes empreiteiras, as grandes empre
sãs nacionais~ Quando se trata de atender o pe
~eno,levanta-se toda a Nação, todos ficam preo
cupados. Não deixo de registrar esta exceção, a 
preocupação de V. Ex', que faz uma colocação 
diferente. Essa preocupação do Governo, que niio 
houve ante;riormen:te, parece-me, sim, aquilo_ que 
eu disse, é a form_;;. __ de agir com dois pesos e 
duas medidas: para o grande tudo; para o peque
no as preocupações. 

O SR. RAJM{INJ)() URA -Muito obrigado 
pela brilhante interferência, nobre Senador Men~ 
des Canale_, _ _ 

Peço ao nobre Presidente o consentim~nto. 
considerando a importância do_assunto, para pro
porcionar apartes rápidos ainda ã alguns Compa
nhe[ros Senadores. 

O Sr. Mauro Borges - Permite-me V. Ex' 
um aparte? 

O SR. RAIMUI"tDD lJRA- Com muito pra· 
zer, nobre S~ef!ad_or_Mav~ ~org~. 

O Sr. Mauro Borges- Estou inteiramente 
de acordo com V. ec' quando diz que a Assem
bléia Nacional Constituinte e rr.}esmo O Congresso 
Nacional devem ter prudência, cuidado_ com l!:!ls 
que posSam causar grarides transtornos ao País, 
à vida em geral. Praticamente irei repetir as pala
vras do nobre Senador Mendes Canale~ Q G~ver
no não _te_ro_~esS_Çl __ preocüpação, quase sempre, 
quàndo vai atingir a grande maioria !Tliserável do 
povo brasileiro. Quando se trata de defender as 
grandeS em-presas, como no caso recente de uma 
grande empresa privada de navegação aérea, elas 
vão Para as m"ãos do Governo. Geralmente & ten
dência é estatizar aquilo que dá prejuízo e priva
tizar aquilo que está dando lucro. No çaso, as 
micro e pequenas empresas, é_ evidente, foram 
enganadas. Ninguém poderia imaginar que 0: Pia~ 
no Cruzad_plri@ dar o resultado que deu. Restaurar 
a capacidade de trqb.alho de_,s&a Qente será um 
grande beneficio para o País, será um dinheiro 
bem gasto, porque esses empresários novamente 
vão Poder trabalhar. Todos nós, hoje, estamos 
espantados_ com o desenvolvimento da ttália, um 
país. que até há pouco tempo ia muito maJ e, 
agora, está bem, envial'ldo turistas para toda parte. 
á uma quantidade enorme de pequenos empre-

Sexta-feira 17 1771 

sários e de microempresas. Isso vivifica e 9emo
cratiza a economia. Portanto, é preciso ter o mes
mo peso _e _a mesma m_edida. Não se pode querer 
tratar-os grandeS-interesses e os grandes bancos, 
que ganham absurdos, de maneira ii)Versa ao tra
tamerito dispensado aos pequenos. Vem_os -~sso 
freqUentemente também no setor bam;:árlo, c:omo 
é_o caso do Banco_SuJbrasQeiro. Quanto custOu 
à Nação~ regularização deste Banc;q_-e, todo dia, 
a de bancos estatais? Muito mais eles têm urna 
representação muito forte e isso passa em bi'ari
cas nuvens. Realmente, esse é um projeto demo
crático .. e de interesse econômico para a Nação. 
Ninguém vai dar dinheiro, vai-se reStituir a capaci
dade de trabalho. 

O SR. RAIMONDO URA- Muito obrigado, 
nObre Senador. 

O Sr. Ronan Tito- PermiteMme V. EX' I.JU1 
aparte? -

O SR. RAIMONDO URA- Ouço o nobre 
Senador Ronan Tito. 

O Sr .. Ronan Tito- Nobre Sénador RaUnun· , 
do Ura, na Constituinte há muitos aSSUntOs -que 
são de consenso e outros que são controv.ersos. 
V. &, neste momento, erifótã assunto da maior 
importância, e que é, de Certa maneira, contro
ver.so. No entanto, há uma realidade tój>ica que 
não podemos negar: .os microempresárlos e pe
quenos agricultores estão falidos. É- um fato. A 
partir desta constatação, é uma parcela substan
cial da sociedade,_e da maior importância, temos 
que pensar em alguma solução. Eu não diria, 
nobre Senador, que a EmendaMansueto c! e L-avor 
é perfeita e vai resolver tudo,_ mas S. Ex'_ apre
sentou uma proposta. Há pouco estávamos aqui 
conversando a latere sobre a atuação do Governo 
na Assembléia· Nacional Constituinte. Neste mo
mento, o Governo deve procurar, não sob o artifi
cío das fus~s-de emend~ :-temos três emen
das qeste _sentido-, o Governo deve procurar_ 
~presentar wna solução que não _onere tanto os 
banqueiros nem o Governo, H~ um fato_ que nós, 
políticos, não podemos ignorar: a aplicação do 
Plano Cruzado, que não sou tão .contra assim, 
na sua condução houve equívoco.s. Planos het~ 
dox;os são aplicados no mundo inteiro, ou foi o 

_Bt:élsil qúe _9S inventou? John Kenneth _Galbraith 
esteve .há pouco tempo aqui, no Brasil, e. disse 
que aplicou o plano heterodoxo nos Estados Oni
dos erri 1946. S~bemO$ que Israel ~_no 59 plano 
heterodoxo; sabemos, inclusive, que a Bolívia se 
beneficiou de_ um plano heterodoxo bem aplicado. 
Houve. o erro - é uma constatação - e temos, 
hoje, uma parte substancial da nossa sÕciedade, 
do povo brasileiro, com sua economia compro
me_ti_dª-· Po®nto, cabe ao Governo,_ não çligo pa· 
gar, mas apresentar soluções: A Emenda Mail· 
sueto de Lavor tem o grande mérito de leVantar 
o assunto, mas _cabe ao G:ovemo, neste insta_nte, 
entrar em cantata, debatei e encontrar uma sOlu
ção, porque fech~ os_ olho~ a esta _realidade pode' 
ter cons_eqüência_s _nefasta_s para a nossa e.ConO. 
mia como um todo. No final do ano passado 
-todos nos lembramps- três ou quatro emp~ 
sárfos malsucedidos foram ao TeSouro NC)ciorial 
e sacaram dinheiro subsidiado, dinheiro de_ últiina 
hora, a toque de caixa:, mais de 250 inilhões de 
dóléU'es. Isso fQLnoticíado amplam_ent~ pel8. im
prensa Então, neste momento~ós, políticos, que 
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atuamos na base1 temos que cuidar disso. Con
fesso a V. Ex' que, se eu Vôtaf'Contra esta emenda, 
não tenho como voltar parn minha região, pois 
meus familiares, meus amigos, meus eleitores, 
são todos pequenos empresários, pequenos agri
cuJtores e estarão lá me acossando. O alerta que 
V. EX' faz, com esse extraordinário pronunciamen
to, é muito importante para esta Casa, mas é 
muito importante tainbérn para acordar o Gover
no para esta realidade. Que n:ós todos nos sente
mos e encontremos, juntos, uma solução para 
o PafS, porque esta é uma Sítua-Çã6-que-compfo.; 
mete grande parte da nossa sociedade, que são 
os microempresários agricultores, compromete 
todo o Brasil. 

O SR- RAIMUNDO LIRA-$enador Ronan 
Trto, apenas diria que o meu Estado, a minha 
Região é multo mais pobre que o Estado de Minas 
Gerais. Portanto, n6s, Parlamentares do Nordeste, 
temos muito maior preocüpação em resolver os 
problemas dos micro e pequenos empresários. 
Concordo inteiramente com V. Ext no que se refe
re a esta grande preocupação. 

O Sr. Dirceu Carneiro -Permite-me V. Ex' 
um aparte? 

O SR. RAIMUNDO LIRA- Ouço o nobre 
Senador Dirceu Carneiro. - -

O Sr. Dirceu Carneiro- Nobre Senador Rai
mundo Ura, o que se põe, parece-me, para a 
sotiedade brasileira decidir através das propoStas 
da ConstitWnte, neste momentO;-é uma opção 
entre o apoiamento e o prósseguiiriehto-dé uma 
economia doentia, assentada na especuJação, ou 
uma proposta que preserve a área produtiva do 
nosso Pais. O Brasil tem sido vítima da especu
lação financeira. É conhecido o~n_úmero, embora 
muitos não reconheçam-oficialmente, de 25 mi
lhões de dólares, que nos últimos anos foram 
acrescidos à nossa dívida externa, s6 para especu
lação, uma forma de endividamento que não su
porta uma análise moral nem de justiça de relacio
namento entre as nações. Se o Brasil é vitima 
desse desajuste intemacionaJ, que não tem su
porte moral no nosso entendimento, ele não pode 
ser o promotor interno dessa política. Se prosse
guir essa politica de exeCutar oS micro e pequenos 
empresários, val-se dar nada mais nada menos 
do que uma forma de julgamento dos meios de 
pagamento, às custas dos pequenos. O Governo 
tem-se _indinado por essa posição, porque- êstá 
enfraquecendo o mercado interno para fortalecer 
as exportações, para pagar a dívida externa, o 
que gera aquela sucessão conhecida,_ que não 
precisa ser citada. Ao analisar este quadro, não 
tenho dúvidas em optar pélo processo produtivo. 
Ou eStimulamos o pro-cesso produtivo do nosso 
Pafs ou vainos Comer CrUZados, fazer ca,sas com 
cruzados. fazer realizações concretas com papel
moeda. Não é por aí! Vamos construir nosso País 
produzindo, atualizandQoonos tecnologicamente, 
fortalecendo o mercado interno. Não tenho dúvi
da de que a parcela talvez mais importante seja 
aquela que está na base. _São os pequenos que 
geram a maior quantidade de -emprego: Talvez 
não sejam os que tenham as melhor~s tecnolo
gias nem as tecnologias de ponta, mas são exala
mente aqueles que possuem a dimensão de em
presa que emprega o homem e a mulher brasi_
teiros, que não são os mais preparados para o 
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merCQdo produtivo sofisticado, e têm o direito 
de participar, como produtores, da construção 
do nosso País. De modo que, ao cumprimentar 
V. Ex' pela análise que faz desta questão, ques
tiono esta opção ·que faz o nosso Pais de esta! 
dando cordas a um sistema especulativo, injusto, 
concentrador, porque o processo inflacionário é 
um elerrieilto concentrador. Aproveitam•se dele 
os Segmentos mais organizados da sociedade; 
são arrebentados e tirados fora do processo os 
mais desorganizados e os_ menos instrumenta
lizados para enfrentá-lo. Portanto, aí cabe o nosso 
papel. Não creio que isso sempre estoure nas 
mãos da sociedade, nas mãos do ·consumidor, 
nas mãos dos mais fracos~ J:: preciso também 
que se promova uma divisão-de renda, e o sistema 
financeiro especulativo tetn que pagar a sua parte. 
Q.Jem sabe, este é o momento de ele pagar. Era 
esta, nobre Senador Raimundo Ura, a observação 
que queiiil aduzir à brilhante reflexão que V. Ex' 
desenvolve no Senado.Federal, neste momento. 

O SR- RAIMQI'IDO LIRA-Obrigado nobre 
Senador DirceU carneiro._ Proporciono o último 
aparte ao nobre Senador Cid Sabóia de Carvalho. 

O Sr. Cid Sabóla de Cllnllllho- Nobre Se
nador Raimundo Ura, gostaria de fazer algum co
men.lário aditivo ao pronunciamento que V. Ex' 
profere, neste momento, aqui, na tribuna do Sena
do. Lembro que a Emenda Mansueto de Lavor 
tem um cunho social muito mais importante que 
seu aspecto técnico, seu aspecto econômico-fi
nancelro. Mesmo pela linha de atuação do S_ena
doroMansueto de LaVor, sabe-se _que sua preocu
pação maior é tom o resultado social de sua 
emenda do que propriamente com a repercussão 
financei[a ou com a repercussão econômica de 
sua aplicação. Miseravelmente, no Brasi1, existe 
a correção monetária sem normas constitucio
nais, mas ainda sem normas que tenham passado 
pelo Congresso Nadonal. Todo o mundo sabe 
que a correção monetária foi uma criação arbi
trária em um dos momentos mais difíceis do Bra
sil, tanto assim que era utíJizaáa- de princíPio tão
somente pelo Estado cohtra os devedores, rem[s
sos ou não, isto é, aqueles_que deviam ao Estado 
ao pagarem seus débitos deveriam fazê-lo, além 
dos juros de mora, cqm a nova figura da correção 
monetária. Mas o meSmo Estado não pagava aos 
~cular_es os _seus débitos _com essa correção 
ffiôhetáiiã: Mã!S tarde, muito ínais por uma reivin
dicação advocatícia, aqueles que tinham ações 
tramitando na Justiça e queriam uma correçáo 
também dos seus créditos ante os devedores, 
ri)uito mais por uma reivindicação do setor priva
do, eis que o insbumento de opressão, o instru
mento estatal, meramente estatal, veio a se gene
ralizar na prática no Sistema Fiilanceiro NacionaL 
E;- hoje, a correção monetária aí está. Mas ela, 
muito embora tenha gerado um verdadeiro costuM 
me. mwto mais costwne do que propriamente 
lei, muito mais um comportamento moral do que 
propriamente uma técnica, a verdade é que a 
correção monetária contéfn verdadeiros absurM 
dás. A roupa que V. Ex' veste deve ter custado 
um- certo preçõ-. v. Ex' fosse atualizar o preço 
de sua roupa até a presente data, contando de 
quando comprou, aplicasse a correção monetária 
·sobre_o __ valor, nem o Póncipe Charles poderia 
vesti-la, mesmo doada pela Rainha Elizabeth. Não 
ia dar. Sua roupa estaria custando, hoje, talvez 

o preço de um automóvel de médio valor. Isso 
mostra que os _devedores são lançados a uma 
situação irreal. Bancos, empresas, Governo, todos 
se acostumaram a lidar com o instrumento que 
se ch~a cOrreção monetária, que, na verdade, 
é- uiTl grande -gerador -da inflação. Uma das gran
des causas da inflação, se forem analisar tecnica
mente, chama-se exatamente correção monetá
ria. Daí pOr que deve existir nas Disposições T ra-n
sitórias da futura ConstltWção um dispositivo que, 
pelo menos, deixe espaço à legislação; não digo 
corriplementar, porque seria mais complicada, 
mas uma-legislação_ ordinária que venha domar 
esse mQ__~o que s_e chama correção monetária, 
peJo menos para as vitimas, aquelas pessoas que 
acreditaram no -"Plano Cruzado", investiram na
quela hora, fizeram empJ:éstjmos, trabalharam em 
determinado rumo naquela hora e que agora se 
encontram com dél;litos maiores do ·que o· próprio 
Pãtriffiônio. No Ceará, um Cidadão apficou tudo 
_que tinha na construção de um hot(:l. Necessitou 
de um empréstimo de 20% do valor total do hotel. 
Hpje, o seu negócio não rende o suficiente para 
pagar os juros dos 20%. Então, que pa!s é este 
onde 80% de um investimento não _serve nem 
aO in~I}OS par~ fazer sombra-aosjur_os e à corre
çã:o monetáriá de 20% do empreendimento? Isso 
é Lim deSestírri.ulo ao empresariado. V. E:xf é em
presário. Aqui temos grandes empresários. Aqui 
tçmos pessoas do maior valor, _estamos acres
cidos com a presença do Cómpcl.nheiro José 
Afonso Sancho, que entende muito deste setor 
e que dey, _o __ ~uJabor neste_ setor,_O_~no_do 
tem gerite experiente nisso, e todos nós_sabemos 
que a Ernencta Mansueto de Lavor tem, no míni
mo, que ser objeto de uma grande e profunda 
reflexão para gerar uma d~ Disposições Tran
sitórias. 

O SR- RAIMUNDO LIRA- Muito obrigad!', 
nobre Senador Cid Sabóia de Carvalho. V. E:xt 
conduiu, enfeixando o meu pensameirto, que a 
emenda do SenadOr Mans.ueto de Lavor deve en
sejar uma grande reflexão, e dessa grande reflexão 
deverá sair, fina1mente, nas OJsposiçóes Transi-

- tóiiã~. _a- SolUÇãO- definitiva para este angustiante 
problema. 

Neste instante, agradeço a todos os apartes 
e ao nosso Presidente a generosidade. Saio daqui 
com a convicção de que o Sericido Federal está 
realmênte preocupado com esse problema, que 
não é s6 de um setor da economia, mas de toda 
a sociedade brasileira. (Muito bem!) 

O SR- PRESIDENTE (Francisco Rollemberg) 
- Concedo a palavra, para breve _comunicação, 
ao nobre Senador Nelson Cmiieiro. 

O SR- NELSOI'I CARI'IEIRO (PMDB - RJ. 
Para_ uma comunicação. Serri revisão _do orador.} 
-Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Encaminho desta tribuna às autoridades com
petentes um apelo que estou recebendo não s6 
do Prefeito de cantagalo, Sr. Nilo Guzzo. como 
de vários prefeitos db interior do Estado do Rio 
de Janeiro, para que a Petrobrás pague os royai
Ues atrãSados do petróleo. _ 

Sr. -Presidente, endereço-este apeiO ão Presi
denté_da Petrobrás e às autoridades competentes, 

_ para que esse pagamento seja feito, já que está 
atrasado, e fsso prejudica a receita dos municípios 
fluminenses. (Muito bem!). 
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O SR. PRESID6'i'I'E (Frariclsco Rollemberg) 
-Concedo a palavra ao nobre Senador MarconM 
des Gadelha, que falaJá, como Uder. 

O SR. MARCONDES GADELHA (PFL -
PB. Como· Uder, pronuncia o seguinte discurso. 
Sem revisão do orador.) -Sr. Presidente, nobres 
Srs. Senadores: 

Estou informado de que estão presentes à Casa 
62 Srs. Senadores. Esta sessão foi convocada 
prindpa1mente para votarmos as MensaQens refeM 
rentes à escolha de Chefe de Missão Diplomática. 
· Faço um apeio aos Colega-s que neste mo

mento se encontram ern seus Gabinetes ou na 
Biblioteca, estudando ou tral?alhançlo, ou na sala 
do cafezinho, ou em quaisquer desvãos desta CaM 
sa, para que CQmpareç:am ao plenário neste mo
mento, a flm de votarmos .. a matéria objeto desta 
reunião. 

Sr. Presidente, alertaria a CãSa pa:rã a seriedade 
da situa~ão que esl;amos vivendo agora e peço 
aos nobres Senadores passem wna vista no pró
prio espelho, no próprio awlso que cuida da ()r.. 
dem do Dia desta sessão. 

Temos, Sr. Presidente, embaixadores cujas 
Mensagens foram encaminhadas pelo Poder Exe· 
cutivo a esta Casa ainda em agosto de 1987. 
o-primeiro deles, o Sr. Murillo Gurgel Valente, 
a Mensagem é de 14 de agosto de 1987. O segun· 
do, Embaixador Octávio Rainho da Silva Neves, 
a Mensagem é de 25 de agosto de 1987. E se
guem-se 16 designados, até o último, cuja Mensa
gem é de abril de 1988. Há embaixadores, Sr. 
Presidente, que correm o risco de ter prejudicadas 
suas carreiras por não asswnirem sua função, 
por desidii desta Casa. 

Se esta situação que estou expondo, não nos 
faz corar no sincero ato de contrição, com certeza 
escandalizaria a Nação e o contribuinte que paga 
para que esta Casa funcione. Não p-odemos apelar 
para outras instâncias. Não podemos transferir 
responsabilidades. Não é a Câmara de Vereadores 
do Rio de Janeiro que vai deliberar sobre este 
assunto:Não é ai\ssembléía Leg[slativa do Estado 
de V. Exo, Sr. Presidente, Sergipe, que deve delibe
rar sobre este assunto. A Constituição diz que 
é competência exdusiva do Senado Federal a 
deliberação sobre esta matéria. 

Portanto, toda a desidia, toda a incúria, todo 
o desinteresse sobre esta matéria, aflllal de contas, 
toda a responsabilidade recai sobre Gs ombros 
desta Casa, porque a ação diplomática é extrema
mente dinâmica, e os interesses do nosso País, 
lá fora, variam a cada momento, e oportunidades 
estão sendo perdidas, ern função da falta de um 
Chefe de Missão Diplomática em inúmeros paí~ 
ses, porque há competência cumulativa e embai-
1(adores que, exercendo cargo em determinada 
Capital, têm sua jurisdição ampliada sobre inúme
ms outras esferas de ação diplomática. 

Não podemos· mais manter esta si~ção às 
esconsas da opinião pública. Há um clamor surdo, 
que vem deste próprio avulso, contra a ausência, 
que, muitas vezes, entendo deliberada, nwn at!) 
obstrudonista que não consigo compreender diri· 
gido contra quem, porque, certamente, contra o 
Governo não é, numa ação obstrudonlsta que 
não compreendo contra quem se dirige. 

O Sr. Rachld Saldanha Derzl- Permite V. 
Exo um aparte? 
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O SR. MARCONDES.GADELHA-Conce
derei logo em seguida, nobre Senador. 

Se não votarmos esta matéria hoje, seguramen .. 
te não a votaremos também amanhã. Na próxima 
semana, teremos também situações tumultuárias 
envolvendo intereS$es os rhãls diversificados, e 
é possível que, uma vez mais, tenhamos prejudi
cado o andamento da votação desta matéria. 

-o-sr:O-lrceu Carneiro- Pel'tTlite V. Ext um 
apaf!e? ___ _ __ _ 

O SR. MARCONDES GADELHA- Ouço 
V.Exo . 

O Sr. DirCeu Carneiro -Senador Marcondes 
Gadelha, Uder do PFL, V, EX', que é ui'n Senador· 
bastante estreito na relação com o Governo, que 
é o'autor_da_maior parte das Mensag~ns que ~a
zem parte da Ordem do Dia, e que, embora nao 
sendo um problema do Governo e sirn um proble
ma do nosso Pais, bem poderia, também, estimu
lar, coi'n o seu pronundamento, numa dlreção 
específica, os apoiadores do Gove_mo nes~ Casa, 
a Bancada de apoio ao Governo desta Casa, que, 
pelo que vejo aqui, está reduzida ~ wn número 
que jamais alcançará quorum. A presença dos 
Senadores que apóiam ó Governo, aqui. poderia 
gaf8ntir, quem-Sabe, a aprovação destas impor
tantes matérias para o nosso Paí;:;. De modo que 
esta convocação que V. Ex' faz, de forma contun
dente, deve ser tributada, em grande conta, espe· 
Cialmente àqueles que são ligados ao Governo 
e, portanto, ligados ao autç>r principal das matérias 
que estão sendo aqui deliber~das. 

O SR. MARCONDES GADELHA- Dirijo 
o meu apelo, nobre Senador Dirceu Carneiro, não 
apenas aos Senadores que apóiam o Governo 
como aos Senadores que fazem Oposição tam
bém, porque esta não é uma responsábilidade 
s6 do Governo. Não há, na Constl"tuis:ão, qualquer 
especificação de que esta s~a uma responsa
bilidade do Governo. Esta é urna responsabilidade 
do Senado Federal como um todo - Governo 
e Oposição-, porque a diplomacia não pertenc::e 
a wn partido político, porque a diplomacia não 
pertence sequer aos que estão drcunstandalw 
mente no comando. A diplomacia forma toda 
uma tradição, toda uma escola de neutralidade 
e de i~nção nos assuntos internos de outros paí
ses e, principalmente, do nosso. A nossa diplo
mada não se envolve com questões partidárias, 
não se envolve corri diatribes _entre agremiações. 
A nossa diplomada representa os interesses da 
Nação brasileira, e esta não pertence ao Governo, 
não pertence ao PFL. não pertence ao PMDB. 

Portanto, Sr. Presidente, ninguém está isento 
da responsabilidade de resolver este problema 
nesta hora. A responsabilidade que alcança o Se
nado Federal, na verdade, transcende o âmbito 
desta Casa e alcança toda a represen:tação politi· 
ca, alcança toda a classe política. Sabe V. Ext, 
e tenho pesquisa de opinião neste sentido da si
tuação de profundo desgaste em que se encon
tram os ateres da cena pqrrtic::a perante a opinião 
pública neste momento. De todos os segmentos 
da sociedade - igreja, universidade, imprensa 
- aqÜela que se encontra em situação mais vexa
tória perante a -Opinião púbUca é exatamente a 
classe política. E posso-lhe fazer wna N:Velação, 
nobre Senador Dircell .carneiro, com base e_m 
pes<iuisas de opin!lici: das duas Casas do Con-
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gresso, a que está mais mal situada é o SeilSf_do 
Federal. Sei que esta é uma colocação injusta, 
sei do quanto D.QS aplicamos, aqui, ao nosso traba
lho, mas não vou brigar com os fatos, não vou 
brigar com a realidade, não_ vou brigar com apa
nhados exatos, honestos, fidedignos, feitos por 
agências confiávei_s de pesquisa de opinião pú· 
blica. 

Esta é a situação em que ~s:tamosJodos envol
vidos, acusados de desídia, acusados de irrespon
sabilidade, de desinteresse, ou, o que é pior, a:éu~ 
sados de malversação do interesse nacional em 
favor de questiúnculas poJíticas. 

Todas as oposições são simpáticas, nobre Se
nador, mas, neste c:::aso, a vítima não é o Governo: 
a vítima é a diplomacia brasileira, a vítima é o 
hamaraty, a_ vítima é o Pa_is, a_ vftirna é a NaçãÇ) 
brasileira. 

Estamos negociando, neste momento, _a Qíyida 
externa lá fora e V. Ex' sabe que a imagem de 
um país pesa. Não é apenas a imi:lgem do Poder 
Executivo que está envolvicfo, a imagem das sua 
instituições, porque o Poder Executivo cumpriu 
com a sua obrigação, porque o Presidente da 
República cumpriu com· o seu dever, mandou, 
a tempo e a hora, ho momento adequado, as 
mensagens. O Senado Federal o que faz? Escon
de-se da sua obrigação, .se exime da sua respon
sabilidade c:onstitucionaJ. Estando_ presente a 
grande maioria dos Srs. Senadore$ à Casa, dei
xam de comparecer ao plenário para votar, em 
nome de que justificativa, nobre Senador? Em 
nome de_ que propósito? 

Ainda onteJ.TI_ vi_pelos jornais wna expU~çào 
que não consigo aceitar nem compreender: qUe 
só vot!lriam a Orde_m do Dia para novos embaixa
dores se foS:S_g_~ncedicta outra V9tãção para Co
missões em funcionamento na Casa. É um pre· 
texto-obtido.. a posterior!, porque essa obstrução 
vem de muito tempo e s6 ontem foi apresentada 
essa proposta para votação de convocações de 
autoridades para Comissões. Oe modo _que não 
aceito, não compreendo e não creio que estej~ 
aí a justifiçatiVa ... 

O Sr. Rachld Saldanha Derzl- V. Exo me 
permite um aparte? 

O SR. MARCONDES GADELHA - Con
cedo o aparte ao ~ente· Uder. 

O Sr. Rachld Saldanha Derzi- Congra
tulo-me com V. Ex' pelo discurso que ora nos 
está brindando. Realmente, a situação do Senado 
não é côrnoda, com inúmeras Sessões sem po
dermos ter votado, especialmente, a indicação 
de embaixadores, que são em número de dezes· 
seis. E o BrasiJ tern urgência de mandar imediata· 
mente esses ei)lbaixadores para determinados 
países. Mas há urna incompreensão por parte dos 
Srs. Senadores. Debito também que a sessão foi 
convoc.,;da para as 1 O:OOh e até as 12:00h não 
iniciamos a votação. Houve discursos, palavras 
de Líderes, que têm o direito de falar a qualquer 
momento. De forma que a sessão _se prolof!ga 
sem uma votação. Determinados $enadores que 
estão com compromissos também pela manhã, 
pois à tarde têm compromissos ·com a ~n:m
tuinte, se ausentam para atender às audiênc:::Jas 
que marcaram. Faria __ um apelo à Mesa para que 
combinássemos realizar uma sessão e, dentro de 
mnta--mirlutOs, inciarmos a votação, o que seria 
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mais fácil. Ficamos em plenário três horas segui· 
das e, quando se inicia a Ordem do Dia, já não 
há nenhum Senador presente. Acordamos com 
o Senador Ferriandó Henrique Cardoso, üder do 
PMDB, que aprovaríamos, o mais rápido possível, 
o que fizemos e bem-feito, a Lei Eleitoral; corrigi
mos várias distorções no projeto remetido a esta 
Casa e o devolvemos· com o- compromisso de 
S. EJc! nos ajudar votar os embaixadores, pelo 
menos. S. Ex! assumiu esse compromisso e tenho 
certeza de que S. EX' o está cuinj)iindo,-Porque 
está telefonando aos Srs. Senadores, a fim de 
que compareçam ao Senado Federal, para cum
prirmos o nosso dever: Se fizermos uma sessão 
com trinta minutos somente de Expediente e, 
após, iniciarmos a votação, conseguiremos trazer 
todos os Srs. Senadores ã.o SenadO para a vota
ção. 

O SR. MARCOI'IDES GADELHA- Nobre 
üder Rachid Saldanha Derzi, ressalvaria a posição 
da Mesa. O nobre Presidente Humberto Lucena 
não tem faltado aos apelos da Liderança no sen
tido de convocar tantas sessões quantas sejam 
necessárias para a votação. 

O Sr. Rachid Saldanha Derzl - É verdade. 
S. EJc.f' tem colaborado imensamente. conosco. 

O SR. MARCOI'IDES GADELHA- Com
preenda V. E'Jc!'. que uma sessão não pode ser 

·tão fugaz que tenha a duração de apenas meia 
hora para que nós possamos aplicar a ~utras atM~ 
dades. As sessões foram convocadas com este 
objetivo e com este propósitO. Temos que reSpon
der à expectativa da opinião pública, à expectativa 
da imprensa, da diplomacia brasileira, permane
cendo no plenário para votar, acima de quaisquer 
desculpas, acima de quaisquer pretextos. 

Conversei há muito tempo com o eminente 
!Jder Fernando Henrique Cardoso, que me fazia 
·queixas sobre suposto bloqueio de verbas do Po
der Executivo em relação a determinadas Unida
des da Federação, e que isto estãiiã. pautanâo 
o comportamento de alguns Senadores em rela
ção a esta matéria sobre a votação dos embai
xadores,. 

. O SR. PRESIDEI'ITE (Humberto Lucena) -
Nobre Senador Marcondes Gadelha, peço a V. 
Ex' conclua, porque o seu tempo já está esgotado. 

OSR. MARCOI'IDES GADELHA- Vou en
·cerrar, nobre Senador Humberto Lucena. 

O Sr. Ronan Tito -V. EX' me permite um 
aparte, só para um esclar~imento? 

O SR. MARCOI'IDES GADELHA - Se a 
Mesa permitir ... 

O Sr. Ronan Tito- Só para esclarecer que 
o ilustre Uder do PMDB, Senador Fernando Henri
que Cardoso, está à diswSição. LOgO c:Iiie Y. Ext 
e o Senador Rachid SaJdanha Derzi terminem 
com a obstrução, convocaremos e S. EX' virá pi!ra 
votar. 

O SR. MARCOI'IDES GADELHA - Dizia 
eu, Sr. Presidente, que havia acertado com o Se
nador Fernando Henrique Cardoso, e obtiVe escla~ 
redmento do Poder Executivo de que nenhuma 
verba estava sendo bloqueada. E ainda que tal 
houvesse, não poderia ser pretexto para esse tra~ 
balho obstinado de obstrução que veM sendo 
feito em relação a esta. matéria. 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção U) 

OutrOs assuntos pendentes também invocados 
foram. todos superados a tempo e a hora. 

Sr. Presidente, peço a todos os Srs. Senadores 
presentes na Casa que compareçam, para que 
possamos resolver agora este assunto, no inte
resse maior do Pafs, dentro do propósito mais 
Jídimo da nossa diplomacia, que espera ansiosa
mente por uma tornada de posição do _Senado 
F~er~ Haverá_ V. Ext de fazer soar a campainha, 
Sr. Presidente, e digo que a respeitabilidade da 
repr~sentaçfu? pol[tica estará em jogo após o cha
mamento de V. Ext: Se estas campainhas soarem 
para a_ representaç~ política como dobre de si~ 
nos, não perguntem por quem eles dobram. Do
bram por n~s mE!smos. 

__ "· _f!u!J!!_lte o ~~_do Sr. Marcondes Ga~ 
delha, o Sr. Francisco Rollemberg deixa a 
cadeira da Pre~dênda, qUe é _ocupada pelo 
Sr. Humberto Lucetu1. 

O SR. PRESIDEI'ITE (Humberto Lucena) -
Concedo a palavra ao nobre Senador Edison [o.. 
bão. 

O SR. EDISOI'I LOBÃO (PFL- MA. Pronun
cia o seguirite discurso.) -Sr. Presidente, Srs. 
Senadores: 

A preocupação do Presidente José Samey pela 
recuperação do sistema ferroviário do País, tem 
uma raz!o de ordem econômico~fmanceira das 
mais sérias: oferece o_ transporte mais barato, de
pois do fluvial, livra o dispêndio de milhões de 
toneladas de asfalto, utilizado no recapeamento 
das rodovias, tem uma conservação e manuten
ção muito mais b~atas. 

Basta saJientar que um trem com dez vagões 
pode transportar Uma carga de pelo menos cin
qüenta caminhões. Os caminhões mobilizam vin~ 
te funcionários, enquanto na ferrovia apenas dez 
deles controlam o\1- máquina e os vagões, __ 

O transporte ferroviário interurbano é o mais 
barato e o de maior capacidade de escoamento, 
bastando citar-se o caso da Central do Brasil, no 
Rio de Janeiro, que responde pelo transporte de 
dois terçoS"' da população para as cidades interio
ranas. 

Por isso merece os nossos louvores a garantia 
dada pelo Ministro dos Transportes, José Reinaldo 
Tavares; durante sua recente visita ao Maranhão, 
no sentido de que ainda este ano deve ser liberada 
parte da dotação de recursos destinados- à total 
recuperação da Estrada de Ferro São Lu'is -
Tétesina, que deverá o.istar aos cofres públicos 
seis e meio milhões de cruzados, de acordo_ com 
os cálculos mais recentes. 

O Diretor da Rede Ferroviária Federal, Ribamar 
Franco, infórmou que a obra permitirá que toda 
a extensão da ferrovia, com quatrocentos e dn
qüenta quilômelros, sofra total renovação, desde 
a troca de dormentes e trilhos, à drenagem e 
ao empedramento das linhas, reforçando algu8 

mas e recuperando outras pontes ferroviárias. 
O cronograma de obras permite esperãr a con

clusão_ dos trabalhos em 1990, enquanto o tráfegO 
do trem entre as duas capitais nordestinas não 
sofrerá qualquer interrupção utilizada à ferrovia 
existente. 

O M.aranháo recebeu essa excelente notícia co
mo uma demonstração de que, no Governo 'dinâ--
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mico de José Samey_.__o Nordeste não será esque
cido. 

Era o que tínhamos a dizer, Sr. Presidente. (Mui~ 
to bem!) 

O SR. PRESIDEI'ITE (Humberto Lucena) -
Concedo a palavra ao nobre Senador Francisco 
Rollemberg. 

O SR. FRANCISCO ROLLEMBERQ 
(PMDB --SE. Pronuncia o seguinte discurso.) 
-Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

O motWO· que me traz a esta tribuna é o de 
repensar a questão da reforma agrária, tal como 
fic:pu aprovada pela Assembléia COnstituinte. 

Em relação ao texto aprovado não podemos 
deixar de exprimir a perplexidade relativamente 
a alguns aspectos. 

Não se pode, de sã.-consciência, ãfirmar que 
o legislador constituinte avançou na mãtêria con~ 
cernente à reforma agrária. Produto de sucessivas 
démarches e acordos interpartidários, o texto 
aprovado apresenta-se repassado de __ contradi
ções, como resultante mesmo do entrecho_que 
Ideológico vigoroso que precedeu à sua votação. 

FIXemos, como ponto de partida desta exposi~ 
ção, o principio da função social da propriedade, 
punctum sallens de todo o debate travado em 
nossa Assembléia Constituinte. A Constituição_ de 
1946 já consagrava eSSe princíPio, ao pfescrev_er 
em seu art 147 que .. o uso da propriedade será 
condicionado ao bem-estar soÇiai", e ao estabe
lecer, no art. 141, § 16, o processo de desapro
priação por interesse social. Esse primado conver
te~se, aliás, em espinha dorsaJ de todos os siste
mãs constitucionais das nações democráticas. 

A CohstitWção atual consagra~o no Titulo III, 
da Ordem Econômica e Social, erigindo-o mes
mo como um dos pilares de nosso sistema social 
eeconômico (art. 160, item III). Ao mesmo tempo. 
prevê a desapropriação da propriedade territorial 
rural (art 161 ), cuja forma de exploração contrãria 
às princípios que informam a ordem económica 
e social (arts. 161, § 2', e 160 da C.F.). · 

O texto aprovado ao tratar, no Título vn, da 
Ordem Económica e Financeira, também consa
,gra o inesmo princípio da função social da pro
priedade (art. 199, item III), estabelecendo que 
compete à União desapropriar por interesse so
da!, para fins de reforma agrária, o imóvel rural 
que não esteja cumprindo a sua função social 
(art 218). Mas, em seguida, contraditoriamente, 
afuma (art. 219, item 11) que é insuscetfvel de 
desapropriação para fins de reforma agrária "a 
prõj)riedade produtiva", assinalando mais no pa~ 
rágrafo único que "a lei garantirá tratamento espe~ 
cial à propriedade produtiva (destaque nosso)· 
e fixará normas para o cumprimento dos requi
sitos relativos à sua_ função social". 

Mais contraditoriamente ainda, erige à instância 
constitucional os critérios ou requisitos já, consig
nados em legislação ordinária (vide Estatuto da 
Terra, art. :29) para configurar o cumprimento da 
função social pela propriedade ruraJ. 

Ora, raciocinando dedutivamente, temos então 
que o texto aprovado: 

"'1 9 reconhece o princípio da função so
da! da propriedade como um dos pilares da 
ordem econômica; 

29 autoriza a União a desapropriar, para 
fins de reforma agrária, o imóvel rural que 
não esteja cumprindo a sua função social; 
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3~ oferece os requisitOs para COnfigurar 
o cumprimento da função soCial pela_ pro-_ -
príedade rural; _ 

4" estabelece que a lei fixará no!Jllas para 
o cumprimento desses requisitos pela "pro
priedade produtiva"; e 

5" declara insuscetível de desapropria_-
ção a propriedade produtiva. . 

O raciocínio indutivo nos revelará por sua 
vezque: - - - -

1" a reforma agrária teve sempre objeti- -
vos sociais-~- não puramente econômk;os; -

29 a reforma agrária visa à J?romoção do 
homem rural através do processo de des~n
volvimento agricOia; 

39 o desenvolvimento ag_t:fcola não pode, 
conseqüentemente.JlJensurar-se por itldiCa
dores exclusivamente -~onQ_mic::os; 

49 os req-uisitos parã. Õ éurllprimentô dà · 
função socia1, consagrados pela Constitui
ção, são os mesmos, seja a propriedade infe
cunda, seja produtiva; ~ 

5" o _conceito de propriedade produtiva 
não pode exaurir-se em si mesmo, ~vend_o 
de possuir configuração_ tal ao por-to de_ coin
cidir com o _d~ empresa rural." 

Assentadas essas premissas, vejamos mals: 
O texto aprovado pela Assembléia Nacional 

Constituinte afuma, expressamente, que a ordem 
econômi<:a, "fundada na valorização do trabalho 
humano e na livre iniciativa tem por fim assegurar 
a todos existência digna, conforme os ditames 
da justiça social", observados, eilire outrOs, óS 
seguintes principias: 

a) da função sociaJ da propriedade; 
b) da defesa do meio ambiente; 
c) da busca do pleno emprego; 

sua utili~ção assesurada para pagamento 
de até s--:o%""- do ITR e para o· pagamento do 
PreçO de tarifas públicas.); 

__ U ~ ~el~er o pf9Cedimento contradi
tório, de rito suinário, pãra o processo judicial 
de desapropriação; 

lll- aprovar, via proposta orçamentária, o 
volume de IDA e de reçursos para o progra-
mã cle·-[efOilna agr~ria;- - - · 
_ JY~~efinii'a pequena e·'média prõprie
dad~ _f].l.ral; 

_ c V- garantir tratamentO eSpecial e fiXar 
nowas para o cumprimento da fúnção so
dé,l).,! propriedade produtiva; e, Obviamente, 

VI- definir propriedade produtiva. 

Que prõprledade produtiva s_erá essa a merecer 
o lf'àf.a.n}ento privilegiado de eximir-se do proces-
5Cíexpropriat6rio e de rnereç_er traWCnento e_spe-
dal na legislação? 

Serã a propriedade consld~rad,a como b~. d_e 
produção, tout court. avaliada simplesmente pe-
ios seus índices de produtividade? _ 

Será a propriedade_avaJiada pela simples condi
ção de fator de produção, alheiada do processo 
material de produzir e considerada apenas em 
seus resultad.os .eççmômico-financeiros?.. . ~ 

Será a propriedade abstraída de -~eu locus, de 
seus fatores- Q_e integração com o meio- natural 
e.sodal? · · · - · - · 

Será_a prOpriedãde, na-dáSsiC:a Goncepçâo ~ç-.:. 
jus tendi, jus fruendi,jus abutendi dos antigos 
.t:OIT\a_flOS.'?,__ . , -, _ 

d) da redução das desigualdades regionai~ 
e sociais. 

O mesmo texto configura o seu Capftulo DI c~ 
mo da Polltlca Agri<:ola e F101dlárla e da Re
forma Agrária. Temos assim que a reforma agrá
ria é um dos objetivos irretorquíveis perseguido-s 
pelo legislador constituinte, a cuja diretriz central 
não pode fugir o legislador ordinárfo. 

-"~~mOs_ qu~ não. Não será judicio~ afirmár-S~ 
qUe num IDQlJl~D-to tão_ importante da vida bras_i
leir_a, de tanto sofrimento e de tantas esperanças, 
tenha o çonstituinte optado por uma concepç8o 
privativista do direito de propriedade. Seria um 
sensível retrocesso. Errando mais pela técnica 

- que pelo conteúdo, o legislador. coristitu1n~e ~ão 
renegou,_ ainda assirh~ ye_Ih~J:onquistas do Direi~ 

Ora, ninguém c:lesconheç;~ que o eixo centréJJ 
da reforma agrária se fixa precisamente na redis
tribuição da propriedade imobiliária rural. Na erra
dicação dos latifúndios, sejam eles caracterizados 
pela dimensão, seja pela forma imprópria de ex~ 
ploração. 

E um imóvel rural s6 pode ser adequadamente 
explorado se essa exploração econômk:a não 
contrariar os requisitos caracterizadores cto aten
dimento à sua função social. Requisitos que não 
se podem afastar da configuração elevada agora 
à condição de matéria constitucional. Ou seja, 
haverá a sua exploração económica adequada 
que se associará à correta uti_lk:ação dos recursos 
naturais e à preservação do meio ambiente; à 
observação das normas trabalhistas; ao bem7estar 
social, não só de seus proprietários como de seus 
trabalhadores. 

No Capítulo da Reforma Agrária, competirá ao 
legislador ordinário complementar o cOmando 
constituc:ional nos seguintes aspectos: 

I-defmir a utilização dos Titulas de Dívi~ 
da Agrária pelo expropriado. (Recorde-se que 
no ordenamento em vigor esses títulos têm 

to E.~~· :a exl~e nenh~IJl~ ~~Vi~~de _e~. a~s; 
trair-se a propriedade produtiva do processo d~ 
reforma agrária. No mOderno Direito Constitlt~ 
cb]:t_al_ri~--"exis~m conceitos ééonômicos intra!)
si!fvos. E o complemento do económico _s_ef~ 
-sempre o socia["Submeter a ordem económica 
aos objetivos superiores_ de jUstiça social - este 
tem sido o grande deslderatum dos constitudõ-
nalistas coritemporân~ . _. 

Em no_ssa tradição_~nsf:itõ.cional nunca foi péi
missiva à desapropriação da propriedade_ rur_al 
produtiva que cumprisse_a_s_u,ª.iridispensável fun
ção_ sociãJ. A vigente Cohs,tltuição de 1 ~7 (!59 _só 
ffiandã-exprojnlãr o imóvel rural cuja foqna de 
exploração contrarie os prindpios que alic:erçam 
n9_~sa ordem _eco.n~mica e, s_oqai. _O .Oecretc?.-!-~_i 
n'~_554/69, em se_u ~ 29, expui do processo_ ex
pr0priat6rio, ainda quando situados em __ á.~J~~ 
prlOiitàrias, os inlóveis caracterizados como eJ11-
presa rural, ex vi do que determina a Lei n~ 
4.504/64 (Estatuto da Terra). · · 
_ O Estatuto da Tetn~,_ por sua vez, em seü art. 
4~. irlc_iso Y"I. assim a cOriceitua: _ -- -

-- "VI- 'enlprésa rurãl" é o empreendimen
to de- pessoa física ou_ jurfdica, pública ou 
Pt:fv!3-da, que explore ec_onômlca e recional
mente imóvel rura1, dentro -de condições de 
rendimentO econômico da região em ·que 

- -~se situe e que explore área mínima agricul
tável do im6vet segundo padrões fixados, pú
blica e previamente, pelo Poder Executivo. 
Para esse fim equiparam-se às áreas cultiva
das, as pastagens, as inataS natUrais e -ãrtifi
ciais e as áreas ocupadas com benfeltorias,." 

Não será esse conceito um excelente roteiro 
para que o legisléldor ordinário- faxe o de proPrie
dade produtiva, quando Taxar as nonnas para o 
q..unpdmento dos requisitos de sua funçª-_q social" 
pela denominad<i 'propriedade produtiva''? _ 

Como se· observ.a, n_ão se registraram avãnços 
-nem tampouco houve pro"priamente um recuo 
- nessa matéria, na forma do que foi an:tpla~ 
mente divulgado. Houve, sim, algumas distorções, 
não ao ponto de Impedir a visualização de objeti
vos considerados impostergáveis pela consciên~ _ 
da histórica da Nação. Redigiu-se urn. texto sem 
sUficiente clareza e até com ambigüidade, mas 
não foJ p_ossível obscurecer uma reali$-de irre"fra
gável. Como se ãfirrnou no início, o processo de 
reforma agrária não vai fica_r sobresta_do, .à espera 
da complementação ordinária, quando existem 
muitos institutos de valia que a tradição jurídica 
e díscemi_m~nto farão aprestar~ao novo texto., __ ,_ 

Existe. tpp~~-t;,_a ~_E;Sibilida~e de nesta Vacatio 
l~gls, servir-se o texto atual a interpretações 
apressadas e não menos tergivessadas. N)_stp_ um . 
pequeno recuo. Que a sabedoria e cultura do 
intérprete da COnstituição pode converter num 
grande avanço ao desestimular a mistificaç:ão.de 
forças insensíveis a esta oportunidade histórica 
e_ inéldiáVel de se fazer a_ reforma agrária. 

Era o que tinha a dizer, sr. Presidfmte e Srs. 
Senãdor~-~· (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -
Concedo a palavra ao nobre Senador Marco Ma-
ciel. -

·-' 
OSR. MARCO MACIEL (PFL-PE. Pronun

cia o seguinte discurso.)- Sr. Presidel).te, Srs. 
Senadore_s: 

No momento ~esmo em que, com ~_guma 
insistência e el.eyado grau de emqcionalismo, se 
fala em quebra da paridade de preços entre o 
álcool e a gasolina, o que conduziria à inviabjli
zação do Proâlcool, venho à tribuna da casa para 
te<::er considerª&:ões a respeito deste importante 
Programa, talvez o mais completo já desenvolvido 
com vistas a substituir, em larga escal_a, os com~ 
bustíveis fóSSeis, -ae OafUréza finita, por uin com~ 
bustivel renovável. 

É reconfortante sa:Qer que o projeto de tamanha 
enverQ:ãdura tenha sido implantado, em menos 
de 13 anos, com tecnologia :e qtpitais brasileiros 
e, em certo sentido, sem o concurso 4e Yro. ç:el)ta.
vo sequer do exterior. 

O reriomadó fnstituto Chaim Weizmann, de _[s~ 
rael, observou, ~rn_rec:ente estudo, que o nOssa 
País estaria prestes a converter-se em lider de 
uma nova Revolução Tecnológica, CJ..ÚO 9bjetívo 
é o de "reduzir ou eliminar tot?Jmente a utilização 
de petróleo como ma_tér@-prima de uma loriga 
série de produtos rnapufatura9os_ e sua _substi
tuição pai matérias de produtos vegetais", vislum
brando, já, as imensas possibllidades da sucre
álcool química. 

Quase no mesmo diapasão, o Engenheiro sul
africano Eric JOhn _B_uthanan, em_ conf~rênda 
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pronunciada em São Paulo, em 1985, afirmou 
que "o mercado potencial de etanol excede, em 
larga escala, o potencial de produção de açúcar. 
A diversificação de produtos oferece um velculo 
para se reduzir o excedente de açúcar de expor
tação entrar no comércio de energia, reduzir a 
dependência de importações de energia e forta
lecer a economia agrícola. Os benefícJos s6cio--e
conômicos que poderiam resultar da implemen
tação de apenas uma fração deste potencial justifi
cariam um esforço internacional combinado. 

Indo mais além, o referido especialista asse
verou que "a experiência e a pesquisa na África 
do Sul levam-nos à conclusão ele que o programa 
do Álcool, no Brasil, poderia ser repetido com 
sucesso nos países em desenvolvimento da Áfri
ca. Muitos desses países têm fontes limitadas de 
combustível, mas vasto potencial agricola, o qual, 
no caso dos países exportadores de açúcar, se 
encontra estagnado pelos baixos preços de expor
tação". 

Desnecessário dizer que o quadro traçado pelo 
Engenheiro Eric Buchanan não sofreu modifica
ções nos últimos três anos. 

Como se vê, a rica experiência brasileira do 
Proálcool, além dos incontáveis benefícios s6C:io-
econômicos e de natureza tecnológica já carrea
dos ao longo dos seus quase 13 anos de existên
cia, vem despertando o entusiasmo, -o respeito 
e a admiração do mundo inteiro, embora, interna
mente, não esteja a salvo de críticas, muitas das 
quais injustas e infundadas: 

Na verdade, a criação do Proálcool, em novem
bro de 1975, pelo Governo brasileiro, significou 
wn verdadeiro desafio dos empresários da agroin
dústria canavieira. 

Naquela oportunidade, com os preços do pe
tróleo atingindo patamares extremamente altos 
e, por isso mesmo, garroteando economias e paí
ses dependentes daquele produto - como era_ 
e ainda é o caso do Brasil - os empresários 
do setor aceitaram o dasafio, absolutamente con
vencidos de que, além do retomo de seus investi
mentos, muitos benefícios seriam gerados para 
todo o conjunto da sociedade brasileira. 

Com efeito, pode-se dizer, hoje, que o Proálcool 
é uma realidade irreversível e .que, a despeito de 
algumas distorções episódicas em fae.e do relativQ 
barateamento dos preços do petróleo no mercado 
internacional, deve ser motivo de orgulho para 
todos nós. 

Atestam-no as quase 600 destilarias em pleno 
funcionamento em todas as regiões do País, a 
geração de 800 mil empregos diretos e uma pro
dução da ordem de 12 bilhões de litros de álcooV 
ano, o que corresponde a 200.000 barris/dia de 
petróleo que o Brasil deixa de importar, economi
zando divisas. Atestam-no, ainda, a revolução tec
nológica que ele possibilitou e a presença de mi
lhões de veículos movidos a álcool nas ruas e 
estradas brasileiras, todos eles com ~celente ciE:
sempenho operacional. 

A nível nacional, a sociedade e os empresários 
do setor sucro-alcooleiro têm consciência de que 
o álcool é wna realidade consagrada. Sabem, de 
igual modo, que a sua função básica, nos próxi
mos anos, seria incrementar o de~envoJvimento 
da. indústria automobilística, do setor de trans
portes e da indústria quúnica, e que, além dessa 
função básica, deve continuar proporcionando 
muitos outros benefícios ao País. 

Dentre esses benefícios, poder-se-ia citar, à luz 
dos vários estUdos que vêm sendo realizados por 
pesquisadores nacionais e estr.;u1geiros, a consi
derável diminuição d~ poluiçã_o ambiental nos 
graiià-es centros urbanos, uma vez que são inóroe
ras as vantagens da substituição, no todo ou em 
parte, dos derivados de petróleo e de antideto
nantes, como o Chumbo tetraetila, pelo álcool. 

Estudo recentemente realizado pelo laboratório 
de Poluição Atmosférica d~ Faculdade de Medi
cina da Universidade de São Pau1o, sob a coorde
nação do Professor_ Gyorgy Miklo's, Diretor'-do 
dej)artamento _-de Patologia daquela faculdade, 
comprovou que a toxicidade dos gases emitidos 
pelo automotor a gasolina é significantemente do 
que a do motor a álcool. -

Ainda em São Paulo, a Cetesb comprovou que 
a utilização do álcool anidro na mistura de gaso
lina permitiu a substituição quase total do chumbo 
tetraetila, largamente utilizado antes do advento 
do Proálcool. 

Esse produto, altamente nodvo à saúde huma
na, era de tal maneira expelido na capital pau1ista 
que, em 1978, chegou a atingir o índice médio 
de 1,6 microgramas de chumbo por metro cúbico 
de_ar, acima, P<?rtanto, do valor permitido por 
lei. 

J;m_J983,- graças à ·amçãO do ákool na gaSo
lina, aquele índice caiu para apenas 0,2 microgra
mas, volume quase oito vezes menor do que o 
limite permitido de 1,5 microgramas por metro 
cúbico-de ar. 

Sr. Presidente e Srs. Senadores, entre as Criticas 
que, de tempos em tempos, constumam ser assa
cadas contra o Proálcool, de acordo com as osci
lações do preço do petróleo no mercado interna
cional, poderiam ser mencionadas as seguintes: 
a_s:~~--=~e_:a~~_car, plantada em !~a escala para 
viabilizar as metas do programa, seria responsável 
peJa queda da produção de alimentos, exatamen
te. por ocupar grandes áreas de terras férte!s nas 
proximidades dos centros-urbanos, que o Proál
cool é inviável do ponto de vista econômico e 
qiie, além disso, é altamente poluidor do meio 
ambiente, em face das descargas ln natura do· 
vinhote feitas pelas destilarias diretamente nos 
cursos d'água. 

Tais crftlcas, no entanto, não são procedentes, 
como tentarei mostrar neste pronunciamento, 
com base na opinião de vários especialistas. 

Quan_to à critica segundo a qual a cana-de
açúcar influencia negativamente na produção de 
alimentos, faço minhas as palavras do Engenheiro 
Larnartine Navarro Júnior, membro da Comissão 
Nacional de Energia: "O que ocorre é exatamente 
o·cCmtrário. A_ cana-de-açúcar Viabiliza a produção 
de alimentos. Sua expansão ocorre principalmen~ 
te nas front~iras agrícolas, gerando movimento 
de equipall!entos e tecnologia agricpla, que faz 
_su_rgir, no entorno e nos próprios Canaviais, prOdu
ção paralela de alimentos. Essa produção se faz 
e_m duas frentes._ A primeira, na área de reposição 
de cana, que corresponde anualmente a 25% da 
área total plantada. O terreno já preparado fica 
disponível desde julho, quando a cana é cortada, 
até março "do ano seguinte, quando deve ser re
plantadà. Neste intervalo se realiza o plantio de 
grãos, nota.damente de variedades precoces de 
soja, milho e amendoim. A segunda frente da 
produção intercala-se, na cana-soca, plantio de 
cereais, principaJmertte de feijão. Para comprovar 
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o que estou afmnando, basta considerar que a 
região de Ribeirão Preto, maior produtor de açú
car e álcool do Brasil, deveria ser sistematica
mente importadora de aUmentos". 
· No entanto, ainda de acordo com o Engenheiro 

Larnartine Navarro Júnior, a região de Ribeirão 
Preto, que é responsável por 22% de todo o açú
car e 35% de todo o álcool produzidO no Brasil, 
é também a maior produtora brasileira de grãos 
e leite, produzindo-se ali 52% da soja, 26% do 
amendoim, 18%. do ?rrçz, 31~ de feijão, 16% 
da mamo na, 17% do abacate, 24% do milho, 
43% da laranja, 22% do algodão, 22% da cebola, 
38% do a5acaxi, 40% da goiaba e 10% do café 
de São Paulo. - ~ 

Como se vê, _a cana-de~açúcar, embora ocupe 
15% das áreas ali cultivadas, não contribuiu para 
diminuir a produção de alimentos. De certa forma, 
ocorreu o mesmo_ em todas as regiões do País. 

Ademais, como afirmou_ o Economista Luis,La
cerda Biagi, "dos seus quase 300 milhões de hec
tares agik:Wtáveis, o BraSil ciJ1tiVa- sofriente- 55 
milhões de hectares de terras, dos quais apenas 
3,5 milhões são- ocupadas pela cana. Segundo 
dados oficiais, a soja ocupa 8,2 milhões de hecta
reS, o arroz 5,1 e o milho 1 O rru1hões de hectares. 
Além disso, atente-se para o fato de se produzir 
alimento nas próprias lavouras de cana, como 
plantio alternativo, depois da colheita e antes da 
brota. Não fosse assim, a região que mais prodw 
álcool no Estado de São Paulo - Ribeirão Preto 
- não seria também a maior bacia leiteira (950 
mil litros/dia) e a maior produtora de grãos (9% 
da produção brasileira)". 

Diz-se, também, que o Proálcool é inviável em 
termos econômicos. gera inflação e é lesivo em 
relação ao nosso balanço de pagamento. 

Para esclarecer estas questões, o ex-Ministro 
da Indústria e Comérdo, Dr. Cafnilo Penna, afir
mou que "o País investiu anualmente o máximo 
de OS$ 1 bilhão no Proálcool, com desembolso 
em cruzeiros, mas deixa de gastar com impor
tação de petróleo, também anualmente, QS$ 1 
bilhão em moeda forte. Com outra vantagem; o 
bilhão em cruzeiros representa investimentos, pa
trimónio e estoque, emprego e circulação de di
nheiro no comércio e na indústria Locais._O bilhão 
economizado em dólares é economia de divisas 
fortes. De 1975 a 1983, o Brasil produziu 29.868 
milhões de litros de álcool, que equivalem a 170 
milhões de barris de gasolina, que custariam {15$ 
5,5 bilhões". 

De Já para cá, mais 30 bilhões de litros de álcool 
foiam pioduzidos, correspondendo a outros 170 
milhões de barris de gasolinã, o que nos leva 
a perguntar quanto o noss_o País econoinizou, 
graças ao Proálcool, deixando de importar 340 
milhões de barris d.e gasolina? 

Além disso, como se pode ver no Relat6rio dà 
Comissão Nacional de Energia - Avaliação do 
Programa Nacional do Álcool- de maio de 1987, 
"tendo em vista que_a implantação do Proálcoo_l 
visou, principalmente, a substituir energia impor~ 
tada pela nacional, basicamente a gasolina.,_ o irn
pactó cambial favorável ao País, no período 
1975/86, pode ·Ser mensurado através do mon
tante de_ receitas cambiais geradas com a quanti
dade equivalente de gasolina deslocada pelo ál
_cool do mercado interno para venda ao mercado 
externo, adicionadª com as_~I't3!ções esporáw 
dicas de álcool carburante. Nessas condiçõis. foi 



Junho de 1988 DIÁRIO DO CONGRÉSSO NACIONAL (Se~ão R) 

calculado que esse montante chega a US$ 7,4 nal ao setor sucro-alcooleiro. atravês. da reduçio 
bilhões, a va1ores correntes, sendo (JS$ 7,2 bi- do~t_seus C\.l5tOs com a aquisiçãO de adubo$: e 
lhões referentes às exportações de gasolina e US$ fertilizantes: - __ • __ -_ -_ 
0,2 bilhão de álcool carburante. Esse valor corres.. __ Sr. Presidente e Srs. Senadores, no já referido 
ponde a US$ 8,5 bilhões no perfodo em d6Jãres relatório da COmiSsãO Nacional de Energia, rio 
médios constantes de 1986". _lii~~-SUbtítulo Aspectos Sociais, pode-se ver·o qu_e 

"Diante disso, conclui o relatório a reSPeitO-do ~ segue:_ .. A produção sucrO-alcooleir.a tem iro-
assunto, pode-se inferir que o Pioá1cool. ~pesãr pacto na demanda de mão-de-obra, tanto para 
do ponto de vista da balança comercial, viabilizou o setor agrícola como industrial. Os seguintes as-
a exporta.ção de_ gasolina, gerando divisas para pectas prindpais podem ser deStacados: 
o País, embora tenha exigido dispêndio de recur- -a produção de 11,8 milhões de m3 de etanol 
sos com vistas à efetivação e mud_anç~s no parque n-a safra 85186 gerou 625 mi1 empregos diretos, 
de refino da Petrobrás." _ . ãlém dos empregos indiretos no setor industrial; 

A terceira crítica ao Proálcoo1 diz respeito à po- -a)>rodução descentralizada c:ontribuiu para 
Iuição do meio ambiente, em face do alto poten- a melhoria da arrecadação nos Municípios, da 
cialpoluidordovinhoto,subprodutodafabrica~ão qualidade -de vida e reduÇão da migração para 
do álcool. -- _o_s g_randes centros; 

Com efeito, até bem pouco- tempo, o vinhoto -introdução de novaS tecnologias e canse-
ou vinhaça era tão-somente um fator 4e preocu- qüente promoção da moderna agricultura nas 
pação pelo seu alto poder poluente, sobretudo áreas rurais e mesmo expansão da fronteira agrí-
quando lançado ln natura nos cursos d'_água. cola em áre~ pioneiras; 

Hoje, no entanto, o vinhote é um bem de apre- _ -:-_aument,o da demanda de máquinas e imple
ciável valor econômico, graças ao seu aproveita- mentes agrícolas e de insumos para a agricultura; 
mento na fertirrigação dos canaviais e na produ- _--~-além dos recolhimentos trabalhistas gerais 
ção de gás metano. . _ _ (IAPASIFGTS, etc), desde_ a criação do IAA, tem 

Como bem afumou o engenheiro acero Jun- -sido regiil'ada a obrigatoriedade da aplicaÇão, ·pe
queira Fraricó, ex-presidente ® Soprai, "Com às los industriais e plantadores de cana, de parcela 
perspectivas que se abrem para a produção dos· arrecadada da produçãO (1% do preço oficial da 
derivados da vinhaça, quer da sua fer~en~ção, saca d_e -'!çúg~.r,_l% do valor~ da tonelada de cana 
quer da sua concentração ou da su~ utilização entregUe e 2% do va1or oficial do litro de álcool) 
como fertilizante, somos levados a crer que, num ern melhoramento das condições de vida do tra
futuro muito próximo, a vinhaça passará a ser baihadÓr rural e industrial; 
não um subproduto da cana, mas um superpro- _~os recursos são _aplicados diretamente pelas 
duto da cana". _ _usina~. destilarias e fornecedores de cana em pro-

Basicamente, o vinhciõ é prOduzido-na prOpor:- gramas sociais qlié- Cobrem assistência mêdice:
ção de 13 litros para cada litro de álcool e, em hospitalar, odontológica, farmacêutica, educado
face de sua riqueza em matéria orgânica, as op- _n~. recreação, habitação, saneamento básico, se· 
ções para o seu aproveitamento são as mais diver- gurança e higiene do trabalho". 
sas, destacando-se, entre elas, os seguintes: pro- Por todas e:ssas razões, diante_ de um programa 
dução de proteínas unfcelu1ares, através da fer- de tamanha .Si9J!í~caÇâo· sOciO-écõnôinka, que 
mentação aeróbica; produção de gás metano, tantos benefic:ios trouxe e ainda pode trazer ao 
pela fermentação anaeróbica; concentração, em País, é de se esperar que o Governo Federal, de 
tomo de 60' (sessenta graus) Brix com possibi- modo especial os ministérios da área econômlca 
!idade de uso como componente de ràções ani· -particuJarrnente Fazenda, Planejamento,lndús
mais, na lavoura, como ·a-dubo, e na _q1,1eima para tria e Comérc:io e Minas e Energia - continue 
produção de fertilizantes, além_da utilização em a apoiar--o Proálcool oomo forma, inclusive, de 
larga escala de fertirrigaÇão de canaviais, substi- assegurar a desejada iildependência energética 
tuindo, no todo ou em parte, as adubações mine- ao Brasil. 
rais. EJa."o que tínhamos a dizer, Sr. Presidente. (Mui-

VLS1umbra-se, também- a utilização do vinh_oto to bem!) 
como substituto do óleo diesel em futuro não 
muito distante. _ . _ O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -

Hoje, no Brasil, praticamente todas as unidades Cóncedõ ·a ·palavra ao nobre Senador Lourival 
industriais do setor sucro~_alcooleiro já utilizai!J o Baptista. 
vinhote na fertirrigação do.? canaviais com exce- 0 SR. LOURIVAL BAP11STA (PFL _SE. 
lentes resultados práticos, -- -Pronuncia o seguinte discurso.) -Sr. Presidente, 

Algumas destilarias, no entanto, vêm buscando 
outras modalidades de aproveitamento, lançando Srs---:- Sena,dore.:s: 
mão de processos alternativos, com tecnologia - l'fci----:-c::lia26 ele maio pe~ssado, a Braziltan-A· 
e recurso próprios, merecendo registro o. sistema mericaD Chãmber of-Commerce, Inc. reuniu, 
de evaporação natura] do componente líquido do em Nova Iorque, grande número de "personali· 
vinhote originando um resíduo semi-sólido que, dades do empresariado, da administração, da 
após a sua seca_gem, é acondicionado e distri- eccit1omia~ da política e da cultura dos Estados 
buído, puro ou balanceado, na forma de adubo, Unidos e do Brasil- ou seja, um expressivo elen
pelos c:anaviais, com a vantagem-extra da redução <:o de lideranças altamente categorizadas e repre
dos custos da aplicação do vinhote in natura sentativas dos dois paíSes, para a magna soleni~ 
nos canaviais. dade durante a qual foi outorgado o título do 

Rica em nitrogénio, fósforó e potássio, o vinho- "Homem do Ano de 1988" - Man of The year 
to, hoje, não só não mais está poluindo o meio Award/1988- aos Srs. JOsé Luiz Cutra1e, Presi
ambiente, como vem possibmtando, pelo seu tota1 dente da Sucoc:ítrico Cutiale SA; e Roberto C. 
aproveitamento, uma considerável receita adido- Goizue+.a, Chairman and Orlef Executive Officer 
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da The CocaMCola Company~ O Presidente José 
Samey fez::se repreSenta-r; na oj)orturndade, pelo 
Ministro dos Transportes José Reinaldo Tavares. 
Esse importante acontecimento transcorreu por 
ocasião do 191' jantar anual promovido pela Câ
mara BrasUelra-l'lorte-Amerlcana de Comér
do nos salões c!o Poi<U:a_ Hq_tel, de Nova Iorque. 

Aliás, a exemplo dos anteriormente real~adç~. 
por essa benemérita Instituição, vinculada ao for
talecimento e permanente melhoria das relações 
entre o BrClsil e os_ ~dos Unidos, tambéQl o 
mendonado 1 Q9 jantar obteve excepcional reper-
cussão política e sodÇl}_._ ___ _ 

TendO já participado, como convidado, de_ vá~ 
rias solenidades idênticas, em Nova Iorque, for
mulei diversos pronundamentos, desta tribuna, 
sobre os menCionados eventos, as dimensões, 
impOrtância e perspectivas daS inídativas e ativi
dades dá Brazilian-Amerlcan Chamber of 
Commerce, Jnc., atua1mente presidida pelo Sr. 
J. Roberto David de Azevedo, destacandQ o notá
vel desempenho e a indiscutível competênda da 
equipe do Awards Commlttee, Srs. Sérgio· C. 
Pereira (Chairtnan} Uno Otto Bohn e Vicente J. 
Bormard (Co-Chairman), ilustres dirigentes, cuja 
eficiência muito tem contribuído pãtã o crescente 
e sólido prestíg!Ó da instituição, tanto nos Estados 
ONdas como no BrasiL 

A Mesa prindpa1 que presidiu a solenidade da 
concessão do Man of the year A~88 foi 
constituída pelas seguintes personalidades brasi
leiras e nane-americanas, além dos dois homena
geados, José ~Luiz Cutrale e Roberto G:oizu~t<i· o 
Dr. José Roberto de Azevedo, Presidente da Câ
mara, Ministro José- Reinaldo-TaVareS, Brtbalxa
dor Paulo Nogueira Batista, ex-Ministro Angelo 
Calmon de Sá, Senador Jorge Bornhausen, Coro
nel Ozires Silva, Hany Heneberge~. _buiz Eduardo 
Campello, Lino Otto Booh._ '\{lçen_~ _eçm!1ard, ~r
gio Pereira, Carlos Moacyr Q:qmes de t\]meida, 
Jorge Giganti, Pedro Cohde, Walter MacDonald, 
Carlos Viacava, Horádo Coimbra, B. Jurgen Hintz, 
José Eduardo Vieira, Harry TéasJey, Paulo Vontai-
nha Geyer, e Mário Branco Peres. 

Associando-me às homenagens tributadas aos 
eminentes empresários consagrados como Ho
mens do Ano/88, desejaria assinalar que o emi· 
nente eniptesário brasileiro ao qual foi ôutorgado 
esse título, José i.,.uiz Cutrale_,~ c_onquistou, efetiva
mente, illna poSiÇão- de imenso prestígio e lide
rança _exponencial como empresário jovem e ino
vador, transformando-se num administrador ex

"treinamente bem-stiádidO M presídência de um 
aglomerado de poderOsaS empresas, à frente das 
quais a Sucocíbico Cutrale S.A avulta como 
das maiores do mundo. 

São estas as razões pelas quais requeir_o a incor
poraÇão _ao_ textO destas_ minhas c~>nsideraç_ões 
do magnífico discurso por ele proferido, quando 
agradeceu o título que lhe foi outorgado como 
Mao of the year/88, em Nova [arque, a 26 de 
maio último. 

Ao felicitá-lo pela honrosa e merecida homena
gem, aproveito o ensejo para, mais uma vez, con
gratular-me com a Brazilian American Cham· 
ber of Commerce, lnc. e com o empresariado 
brasileirO pelo auspicioso acontecimento. (Muito 
bem! Palmas.) 
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00C(]fi1ENT0A Q(JE SE REFERE: O SR. 
LQ(JR!VAL BAPTTSTA EM SEU DISCURSO' 

"MAN..QF-THE·YEAR·s SPEECH 
BY JOSE LUIS CCITRALE lN NEW YORK 

Thank you, Ozire$ Silya, for your genero~s intrP: 
ductionl - -

Mr. Roberto AzevedO, President of the BrãziliaO
American chamber of commerce, members of 
the board of Directors -

L..adies and gentlemen: 
Wlthout doubt, it is a great honor to receive 

tonight the 1988 man~of-The-year--award; even 
more, it is with great satisfaction that I share this 
award with my american colleague, Roberto Goi
zueta. A true friend of cutrale for many ye~_rs._tfis 
accomplishments and successes, both ioàividll~
lly and corporately, are well-known. Our Valu~d 
relationship with his fine company is one of over 
20 yearS. A t:iulyinnovativ~ organizatlqn and indus
try leader, coca-cola foods's _djyision __ h~s r~c~Qtly 
announc.ed the intr6duction of premtu chOice 
orange juice under its _minute mald labe_~ We 
wish Mr. Ooizueta and his company success w:i_th 
this new venture. . _ 

The recongnition that I arn receiving is very 
gratifyng, and it is also a great rnotivation (or _my 
future. Th[s award also represents to me the recog
nition of the efforts of rny f~ther, _Jose Çutrale 
Junior, I am very pleased that he is here with 
us tonight. My father began the family business 
many years ago, and I would like to say that he 
is an extraordinary tea<:;her. l arn _the third genera
tion of the family business in citru.s in J;Srazil., and 
I can easily see yet another gen~ration on tbe 
horizon. 

As a Brazilian businessman, Iam deeply concer
ned over issues which affect the hannony of the 
relationships with the global cornrnunity. Over the 
years, Brazil has experienced hardship and en
joyed prosperity and, at tbis point, is -at a ve-ry 
criticai stage both dornestically and inteinationally. 
All facets ofBrazil's economic, pOliticai and soCial 
life are headlines daily throughout the world and, 
without doubt, there is mui:h work ahead of us 
to bring our country to a more advanced levei 
of modemitY as she justly deserves. We in the 
private sector must continue to provide the much 
needed support to find solutions to the _commer
cial and financial problems which exist but it is 
obvious that we cannot do this _alone. Tl:te cha
Denge rnust be addressed by aU fa_ç_ets Qf our soQe
ty and by the internacional community._ _ _ 

My personal involvemente in the commercial 
arena is in_the agricultura! sector. The dtrus busi
ness is my job and, it has_b_et;Qm~_ ª"lld il]creasingly 
significant business for Brazil both intemally and 
extemall. Our country is the single largest grower, 
processar and seller of fresh and processe citrus 
products in the world. It is a segment ofthe econo
my composed solely of private enterprises, gene
rating exports of U.S.~ 1 billion a yea_r ?lnd _em
ployjng 120,0QO people both and a di~e~_ a_nd 
indirect basis. There are in ·excess of 2min acYes 
under cultivation with more than 135rnm trees. 
There are more than 1 O processing plants produ
cing orange juice concentrate. Among ali Braziijan 
agricultura} products exports, citrus products 
ranks thkd. 

lhe tremendous and explosive growth of the 
citrus indust:Iy is note atl:ibutable to a single event; 
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manyfactors have influenced its acceleration, as 
is _tn.;.~ With ~e ~uccess Of"ã:lf industries. Obviously, 
the most important facto·r has been the increasing 
worldwide demand for such a very healthy pro
duct. Our domestic market consumes only 15 
percent of the total citrus production and 85 per
-cent Of Our production, in the form ofbasic frózen 
-o~':'Jg~_ j_!.l:ice concentrate for manufacture, is ex-
P()f!~ to ~PPr<?xir!lately 35 contnes throughout 
the worfd.'' -

Brazil'S induslty tó-day lias been_updated in 
_tgo:us Of_~_ffiÇiéitÇY and qllality to compete suc
cessfully wjth any supplíer of orange juice. We 
_çontin1.1e to inv~sf i_ri_the índustry Si_grtificant_ sums 
of money to assure "ow- growtb and maintain our 
position as a reliable supplier. I do not believe 
that the br~üian citrus industry's ÇU!Jent positlon 
could have been achieved, and rriaintained. Wi
fhout the opportunity of free and Pi-tvate intérprise 
, and the leadership which existed, and continues 
tO-eXist. in the industry-tO_~ay. _ _ · __ 

Once.only_on fu~ receiVihg end"'óft~hnology, 
the.major Ciq"Us procéssórs ÍI) Brazil have recently 
signed a protocol with the Soviet Union's state 
a_gricultural cÇ>(nmitt.e~_ fõr the cr:eãtion- of a jqint 
ventUre which indudes the supply of technology 
for the establishment of juk:.e processinQ a11:c1 ma
nufactuling facility in the coun!JY. Sllch activity 

_ further_bonds _our ~portant commercial relation
ship with the international community !IDd enQan
-~~_pur partnership with the world. 

Braiil's commercia]_ relationship with _U~ited 
_ S~tes. continues to bê of vital irilportance. The 
_United States)s the singl~ -r!JÓSt ~portant country 
by f{lf -fOI- Brazil's exports. Currently exceeç;lin_g 32 
percent of total exports and representing U.S. $ 
_8.4 billion in 1987. At the sarne time~ the United 
States is the largest source of trade fmaJJ.ce and 
imports. _ _ 

The value of the tOtal two-way trade for _Brazil 
with the United States in_19.87 w~ 12.4_ bülion. 
ln recent ye_ars, the_ Brazil- U.S. trade imbalance 
ha_s _been the subject of much qiscUssion. Please 
note, however, that the imbalanc:e is ne_ce_ssary, 
since it is nee_ded to generate ravorable surpluses 
in prder to meet commitments to the_ fmancial 
_community. Although Brazil has been viewed as 
a relatively closed economy -her abilityto-import 
restricted by externa! debt- recent governmental 
actions appear to indicate a liberalization of the 
country's trade policy t_hat hopefully will lead to 

-~an improv:ement of Brazüian trade with the world. 
With increased imports arid exports, the relative 
magnitude of _the imbalance would be smaller 
than exist todey. . 

On the other hand, the establishmel1t ofbarriers 
-by: our trading partners to restrict the importation 
of Brazilian goods is truly counter - productive 
and directly affects Brazil's ability to service and 
repay the outstanding foreign debt The protec
tionist measures, adc;>pted by the industrialized na
tions in the early 1980, have cantnbute<;I to the 
deterloation ofthe globa1 trade and financial iml::?a
lances. It has become increasingly obvious that 

. the protectionist measures_ do npt redu c e _unem
ployment domestically but in fact, lend credit to 
inefficiency: o~ the intemational Jorefront, such 
rneaSui-es result in reta1iation. . 

I have rehewed faitb jn ou r f>eaple and, likewise, 
- faith in Brazil. Not only in the agricultura! sector, 
the people of Brazil have achieved a great deal 

in the other commercial and_fmancial aspeçts of 
our e..CQnomy in i"- short pertad of tiine, perhaps 
not enough, but at the sarne time, significant The 
traditional "Lalues of famlly, hard work and inge
nuity which have bolstered the success of many 
co_untries are at work today in Brazif. __ We_.face, 
and will continue to Tace, many formidable cha
llenges; many problems remain to be solved but 
with Brazi_l's greatest natural resource-:- her peo
ple - we shaJI succeed. The sigrÍs of_ change 
are evident Eighty percent of Brazits population 
is under 40- years old and it is this group wiio 
represents BrazH's future. Their_ current and p_oten

- tial contributions are sigriificant, ãnd are beco
ming more significant, each day. This youthful 
group, of which I am proud to be part must be 
given continuing responsibility to assist Brazil in 
her on ~ goiQ.g_econornic development. H_owever, 
Brazil canriot'succeed aiOne -bufnlUst rely on the 
continued cooperation, encouragment and un
d_~tanding_ whi~J:t yo\.J and your organizations, 
whether in the private or govemmental sectors, 
continue to show in our trade relationship. 
_Each of you shouid be recogr1ized individually 
for your contributions to the" ii:ó.Proved relationship 
which exists today- my·counbymen bQth from 
Brazil ãnd heie, nly good amerlcan friendS,~ and 

_ the internatiOnal community represented -tonight 
--='-congratulations! 

My sincere appredation for the honor you have 
given to me and my farnily. And my sincere appre
ciation to my lovely wife Ro~nrla for the súpport 
she has given me ov~r the years. 

O SR. PRESIDEI'ITE (Humberto Lucena)
ConcedO a palavra ao nobre Senador Odacit Soa- . 
res. __ 

O SR. ODACffi SOARES (PFL- RO. Pro
nuncia o segUinte discurso.) -Sr. Pr~iden~. 
Srs. Senadores: 
· -É CQJJÍ imenso pesar i[Ue sU:bõ a esta- tribuna 

·Para reverenciar a roem6ria..de_vm_ 9rande brasi
leiro, -faleci.do _e.m 2 de junho passado. V'rtima de 
insidiosa moléstia deixa nosso corntívio. o décimo
quinto Governador do entilo Tehit6rio de Rondô
nia, 6 médico veterinário Dr. Ari Marcos da Silva, 
.pranteado pelos TnúmerQs arrii90s que conquis
toU e pelo povo rondoniense que o admirava por 
suas belas qualidades de político, cidadão e c:hefe 
de_família. _ _ 

Não obstante ter exercido a _che:fia dp Poder 
Exeçutivo por Curto--espaço de--te~PQ. -de 27-6 
{I 14-10::1963, mercê de suas notáveis aptidões 
como _admjni~ador- e_ ~cefsas virtudes· de ho
mem público, sua passagem pelo Governo carac
terizgu_~se por brilhante~ realizações. 

Assumiu o Governo em um período efe"tVes
cente de pertubações. No cenário nacional a opo
sição obstinada conSpiraVa para derrubar o Presi
dente, fato que viria a efetivar-se em março de 
1964. En_1 Pqrtg_ 'Velho e Gu~jará-Mirim, as duas 
faCÇões políticaS, que por- duas décadas vinham 
s_e alternando no Poder, Se degladiavam. Os rena
Ystas, no Poder, procuravam esmagar~ ~iquilar, 
usando os métodos mais soezes e mesquinhos, 
seus .oponentes_ aluizist.as. Era urri V"êrdadeiro 
massacre do Poder contra O_s ãdversári_as, usando 
de violência, das perseguições, das prisões, da 
infâmia, da solércia e do arbítrio. Foi- este cljma 
conturbado Que Ari MarcoS tev~ qUe enfrentar; 
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uma guerra não--declarada, mas consentida. Do- inOação. E houve mês em que a taxa inflacionária 
tado de admiráveis virtudes como cidadão e de foi negativa! -
~o tato p~lítico; imparcial, justo, despido de pai- Tudo levava a crer Que Q Ministro da F~enda~ 
xoes sectárias e desprovido de precOnceitos de- J:?ilson Funaro, acertara plenamente em sua polí
mocrati.camente, usando como armas a pe;sua- tica econômica. Os investidores sentiram-se se
são : o exemplo, corretíssimo em suas atitudes, guros por algum tempo. Até grandes empresárioS 
se nao conseguiu uma reconciliação entre os an- endividaram-se, como a Sharp e o Grupo Voto-
~go~s. obteve o desarmamento dos espíritos rantim. -~ ''-'- --
mcendiados - um cessar fogo, um armistício, - No final do ano de 1986, já era evidente o fra-
e governar pacificamente. casSo do- Plano Cruzado I, e o Plano Ciuzadõ ·o 

Sua ação adminstrativa foi bastant~ ampla. não resistiu por muitó tempo. Os preços conge-
Conclufu várias obras ipjciadas por seus anteces- !~dos arti~da}mente, defasados, foram pouco a 
sares, estabeleceu a mor~dade no exercício da PC?Uco_ sendo liberados e a inflação retomou a 
causa pública, combateu -;-[eduziu ãO mínimo setnitmo asCendente. Jun~mente com a infla-
a corrupção que era genera11zada; promoveu 0 ção, a ·correção monetária assumiu as caracte
enquadramento do funcionalismo, tombou be_ns ristkas de uma bola de neve. 
patrimoniais, consertou e CQnstrufu escolas, do- o• Sabe-se que as grandes empresas, como a 
tau municípios e distritos de professores e iniclõu. Sharp, ainda se recuperam lentamente dos prejuí
em termos racfonafs, a interiorização da assis- -zos causados pelo cong_elamento dos preços e 
tência médica pelo aumento descontrolado de suas dívidas. Mas 

Inteligente. avaliou as potencialidades da terra; a maioria_dÇls médios, pequenos e m!Croempre
previu o seu rápido l:rescimento e a vulnerabi- sários não teve estrutura para saldar seus compro
Hdade no campo energético. Assini, determinou missas ~ancários, que se agitaram como ·que 
o início dos estudos para 0 aproveitamento do num passe -de mágica. Sabe-se que muitos fali
potencial hidráulico da Cachoeira de Samuel. A tam-;-ã1gunsvenderamsuaspropriedadeseoutros 
critica solução de dependência energética de ron- -ainda lutam desesperadamente para recuperar-se 
clõnia. conseqüência de sua previsão, está prestes e prosseguir suas atividades. 
a ser minimizada; em 19 de junho foi estabelecido --Rememoramos os fatos para deixar bem claro 
o desvio das águas do rio Ja_mari, para formação ·que os empresários em apreço se tomaram ina
do lago da hidrelétrica de Samuel, cuja primeira dimplentes independentemente de sua vontade, 
turbina estará gerando energia nos primeiros me- por força das circunstân_cias, ou, mais precisa
ses de 1989. _ __ ~~nt~. d?_JraJ;as~o da p_olítica económica a que 

Homem simpleS: alegre,- jovial, afável rio tr8to, · nos refenmos. ---- -
de fácil diálogo, competente, empreendedor, ar- - O GõVenlo, ·atravéS-aó-BariCõ -centrai, ciente 
guto, sua trajetória à frente do GOVerno serVe de de· sua responsabilidade no episódio, procurou 
inspiração e exemplo para os futurõs Óirige!iies. ·oferecer a esses empresários condições mais xa~--

Probo, capaz, exerceu vários cargos públicos zoâv~iS para que- puaessefn quitar suas dívidas 
na Administração Federal, nos quais poderia ter junto ao si~ema bancário. Entretanto, ÇIS facilida
se lcx:upletado; entretanto, deixa para os seus pós- des ofere_c!das sjo insuficientes e estão muito 
teros e dez filhos, não uma fortuna para repartir, aquém de sua capacidade financeira, tal o VolUme -
mas um legado de honradez e dignidade. Está que atingiram os comprOrriissos que um dia assu
de luto o Estado de Rondônia. À familla de Ari miram na miragem da inflação zero. 
Marcos, nesté momento de dor, a _expressão de Sensibilizados diante da situação de insolvên-
nossas mais sinceras condolências. cia a que foram levados honrados cidadãos brasi-

&a o que tinha a dizer, Si'. Presidente. leiros, que absolutamente não têm culpa pelo que 
lhes_ ooorrs:u, o Senador Man_sueto de Lavor e 

O SR. PRESIDENTE (Humberto LuceOÇl) - os Deputados Humberto Souto e Ziza Valadares 
Concedo a palavra ao nobre_ Senador Ney Mara-nhão. apresentaram emenda ao Título das Disposições 

Gerarse Transitórias do Projeto_ de Constituição 
O SR. NEY MARANHÃO (PNB - PE. Pro- propondo a supressão da correção monetária so

nunda o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, ~!~_~s- cjívidas contraídas por médios, pequenos 
Srs. Senadores: e micro_empresários durante a Vigênéia do Plano 

Não ignoramos que a pqlítica econÓmica ãdo- Cfiliado. -
tada pelo Governo a 28 de fevereiro de 1_986, A proposta caus_ou U:Opacto _no~ Govém~, qUe 
através do famoso Pian.o_ Cruzado, trouxe, por ai- cak:ula em US$ 10 bilhões o cl).StQ dessa_anistia. 
guns meses, a ilusão de que a inflação podia ou sela, Cz$ 1,6 bilhão a preços de maio o que 
ser controlada por decreto. Congelados os preços, equivaJe a 2,2% do Produto Interno Bruto (ln Jor
reduzidos os juros a taxas mQdicas- 8% a 12% nai do BrasU, 8-6-8a Afirma o Ministério da Fa
ao ano - e praticamente eliminada a Cotreção ·- -zenda que os bailcos oficiais seriarri duramente 
monetária, uma vez que a inflaç~o -estava contida, _ ~gidos, espedalmente o Banco do 8:-asi}, que 
o Governo incenjivo.u os E;!mpresários a investir, _respondepor80% dofmanciamentoàagdcultw:a 
a ampliar seus negócios para atender ao irri.enso Os bancos estaduais também estariam seriarnen
mercado consumidor que se c_riava naquelas con- te comprometidos, pois respondem por 80% dos 
dições. créditos que se quer anistiar. Teme-se, inclusive, 

Milhares de brasileiros acre_dita@_m no Gove.fno, que pequenos agricultores e empresários que já 
cuja popu1aridade subia a índices nunca antes quitaram suas dívidas e até mesmo mutuários 
assinalados. Os empresários também confiaram do Sisterria Financeiro da Habitação recorram à 
nele_e responderam ao apelo no sentido de inves- J!J5tiça paTa reaver a c:orreção ·monetária 
tir para aumentar a produção. ContrftÍram em- Estava Criado o impasse. E a pergunta que to
préstimos a juros significantes. certos de que não dos fazem é a seguinte: "Quem pagará a conta?" 
have:ria correção monetária, visto que não havia N~f~Uém tem dúvida de que será o Tesouro e, 

em última análise, o contnbuínte, pois o Governo 
está endividado, sem poupança para investir, e, 
aliás_, já absOJVe dois terços da poupança interna. 

Si.- PieSideirte e Srs. Senadores,: felizmente. o 
Palád~ d?_ P!analto não está insensível ao proble
ma. O Ministro-Chefe do Gabinete CIVil da-Previ~ 
dênc:ia da República, Ronaldo Costa CoutQ, ~~eco
nhece que foram criadas, no País, 500 m_il rni
croempresas, estimuladas pelas facilfdades surgi· 
daS durante o _Plano Cruzado, e que, por isto, 
além de soluções técnicas, é necessária também 
uma solução pol(tica para o problema do. endiVi
damento desses enpreiailOS''(in CorreiC) Brazi
Dense, 9-6,88). 

O Miriisifô-_M,a~'fson -da l'fóbrega e suá ~Quipe, 
aos quais a matéria estájnais ~ente-meta. 
mostram-se incansáveis- jUntO aos s~. Parlaôien
tares, em busca de uma solução de consenso 
que, tudo indica, está pr6xi!_!!a. _ 
·- A sug~tão do_ Senador _Marq:mdes _ G~de:]ha, 
que-parece merecer aC:ollliinent_O_~~-por Jiarte 
do Seriador Mansueto de- Lavor~ ~ ~p_utados 
Humberto Souto e Ziza Valadares, autores" (las 
emendas, quanto por parte ·das autoridades mo
netárias, é no sentido de "que se _co~gele a c:orre
ção monetári~ parcelando-se o seu paganiento 
em dois ou três anos, ao mesmo tempo em que 
se_rnantém--ª_amortização do principal da ~vida 

Essa alternativa parece-nos válida, sobretudo 
porque não implica o perdão da correção monetá
ria,mas· o seu c:ongelaJ}'lento e pagamento parce
lado no decorrer de dois ou três anos. E uma 
espéCie-defeesCaJOilclrrieiltO da -díyida em condi-
ções razoáveis. · · · 

Ademais, acreditamos que a maioria clos em
presários_ que serão hen_e1ictados pela medida, ca
so ela se conc~e. j:lreferião esta alternativa, por
que eles não querem ser cõrisiderados caJoteiros. 
Ao contrário, estamos certo de que eles terão 
orgulho em saldar seus compromissos, a fim de 
prosseguir dignamente suas atividad_es. 
P~ iss~ fazemOs votos de qUe ã r)rOpo_sta do 

. Sen~dor Marcondes Gadelha sej_a acatada_ pelos 
_ilustres Constituifites e pelo Governo, a fim de 
que a solução nãO se procraStine por mais tempo. 
Realmente, não se trata de matéria conStituc:fonal 
e o Goverri.o po-derá efetivar a medida com urgên~ 
cia, para· qu~ ~~~efeitos imediatos, para gáudio 
d~ pequenos e microempresários que há tanto 
tempo reivindicam apenaS qUe se lhes faça justiça. 
- Era o qUe tinha a dizer, Sr: Presidente. (Muito 

bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -
Atendendo a convite .do I?resident~ .. da Câm!U'a 
do povo da_ República Democrática Ale!Tlã, esta 
presidência propõe ao plenário os nQI'Oe$ dos Se
nadores João Menezes_ ~-- Di.r.ceu Cameiio para 
representarem o Senado no- encontro intemac;ic:>
nal para a C-riaÇão de ZOr1aS li\'!es ,de armas nl,lclea
res, à realizar-se no periodo-de 20 à 22 do iTtês 
correrlt~. em Berlin. 

Em votação a proposta da Presidência. 
Os Srs. Senadores_ que_ a aprovam permane-

çam sentados. (Pausa.) - -
Aprovada. 
Ficam os Senadores João Menezes e Dirceu 

Carneiro autor@.dos a comparecer ~o con~lave. 

_ O Sr. Dirceu Carneiro -Sr. Presidente, absti
ve-me de Votar. 
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O SR. PRESIDEI'ITE (Humberto Lucena) -
Será registrada a abstenção de V. Er 

O SR. PRESIDEI'ITE (Humberto Lucena) -
Sobre a mesa comunicações que vão ser lidas 
pelo Sr. 1 <~-Secretário. 

São lidas as seguintes 

Senhor Presidente 
Tenho a honra de comunicar a Vossa Exce

lência que me ausentarei do Pais a partir de 17 
do corrente, para, devidamente autorizado pelo 
Senado, na fonna do ar;t. 36, § 29, da Constituição 
e art. 44 do Regimento Interno, participar do En
contro IntemacionaJ para a Criação de Zonas U
vres de Armas Nucleares em Berlim. 

Atenciosas saudações. 
Em 16 de junho de 1988.- Senador João 

Menezes. 
Senhor Presidente 
Tenho a honra_ de comunicar a Vossa Exce

lência que me ausen~ çlo Pais ã Partir de 17 
do corrente, para, devidamente autorizado pelo 
Senado, na forma do art. 36, § 29, da CóriStituição 
e art 44 do_ Regimento Interno, participar do En
contro Internacional para a Criação de Zonas U
vres de Armas Nucleares em Berlim. 

Atenciosas saudações. 
Em 16 de junho de 1988. -Senador Dirceu 

Camelro. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -
As comunicações lidas vão à publicação. 

Sobre a mesa, requerimentos cuja leitura será 
feita pelo Sr. 1 'l-Secretário. 

São lidos os seguintes 

REQUERIMENTO 
N• 99, de 1988 

Requeremos urgência, nos termos do art. 371, 
alínea b, do Regimento Interno, para o Projeto 
de Resolução n~ 77, de_ 1988, relativo à pleito 
do Governo do Estado do Acre. - -

Sala das Sessões, em 16 de junh~ d~-1988. 
-Mário Mala- Fernando Henrique Cardo
so- Marcondes Ciadelha- Nabor Júnior. 

REQUERIMENTO 
N• 100, de 1988 

Requeremos urgência, nos termos do art. 371, 
alínea b, do Regimento Interno, para o Projeto 
de Resolução n" 61, de 1988. 

Sala das Sessões, em 16 de junho de 1988. 
-Fernando Henrique Cardoso-Jamll Had
dad - Jamas Passarinho - Ney Maranhão 
- lt1arcondes Gadelha - Mauricio Correa 
- Affonso Camargo - Mauro Borges. 

O SR. PRESIDEI'ITE (Humberto Lucena) -
Os requerimentos lidos serão votados após a Or
dem do Dia, na forma do art. 375, II, do Regimento 
Interno. 

O SR. PRESIDEI'ITE (Humberto Lucena) -
Passa-se à -

ORDEM DO DIA 
Item 1: 

Discussão, em turno únicb, do Parecer da Co
missão de Relações ExterioreS Sobre a-Mensagem 
n' 145, de 1987 (n' 242/87, na origem), de 14 

de agosto de 1987, pela qual o Senhor Presidente 
d~ República submete à deliberação do Senado 
a escolha do Serihor Murillo Gurgel Valente, Em
baixador do Brasil junto ao Reino da NOruega, 
para, cumulativamente, exercer a função de Em
baixador do Brasil junto à República da Islândia. 

ltem2: 

Discussão, em turno único, do Parecer da Co
ITliSSão de Relações Exteriores sobre a Mensagem 
n9 158. de 1987 (n9 _258187, na origem) de 25 
de agosto do corrente ano, pela qual o Senhor 
Presidente da República submete à deliberação 
do Senado a escolha do Senhor Octávfo Rainha 
da Silva Neves, Embaixador do Brasil junto à Re
pública da fndia, para, cumulativamente, exercer 
a função de Embaixador do Brasil j1.D1to ao Reino 
do Nepal e República de Sri Lanka. 

1tem3: 

Discussão, em turno único, do Parecer da Co
missão de Relações Exteriores_ sobre a Mensagem 
n• 206, de 1987 (n• 319/87, na origem), de 24 
de setembro de 1987, pela qual o Senhor Presi
dente da República submete_à deliberação do Se
nado a escolha do Senhor Aderbal Costa, Embai
xador do Brasil junto à República Cooperativa da 
Guiana, para, cwTiulativamente, exercer a função 
de Embaixador do Brasil junto a São Vicente e 
Granadinas. 

ltem4: 
--Disc~Ussão, em turno único, dO Parecer da Co

lJlissão de _Relações Exteriores sobre a mensagem 
n• 210, de 1987 (n' 334/87, na origem), de 9 
de outubro de I 987, pela qual o Senhor Presi
dente da República submete à deliberação do Se
nado a escolha do Senhor Jorge Ronaldo de Le
mos Barbosa, Embaixador do Brasil junto à Repú
blica do Zaire, para, cumulativamente, exercer a 
1\mção de Embaixador do Brasil junto à República 
Popular do Congo. 
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Item 5: 

Discussão, em turno único, do Parecer da Co
missão de Relações EXteriores sobre a Mensagem 
n• 211, de 1987 (n• 335/87, na origem), de 9 
de outubro de 1987, pela qual o Senhor Presi
dente da República submete à deliberação do Se
nado a escolha do Senhor_ Guy Max:ie de Castro 
Brandão, Embaixador do Brasü juntO à República 

-dei Sen~ãl, para, -cumUlativamente, exercer a fun
ÇãO d-e -Embaixador do Brasil jlD1tO à República 
Islâmica da Mauritânia. 

Item6: 

Discussão, em turno único, do Parecer da Co
missão de Relações Exteriores sobre a Mensagem 
fi\' 231, de 1987 (n9 392/87, na qrigem), de 30 
de outubrq de 1987, pela qual o Senhor Presi
dente da República submete à deliberação do Se
nado_a_ es.<:olha do Senhor Jayme Villa-Lobos, 
Embaixador do Brasil junto à República Gabo
nesa, para, cumulativamente, exercer a função 
de Embaixador do Brasil junto à República da 
Guiné--Equatorial. 

Item 7: 

- Discussão; em tumÕ único, do Parecer da Cõ
missão-de-Relã.ções EXteriores sobre a Merlsagerõ 
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n• 445, de 1987 (n' 642/87, na~origem), de 3 
de dezembro de 1987, pela qual o Senhor Presi
dente da_República submete _à deliberação do _Se
nado a escolha do Senhor Sérgio Seabra de Noro
nha, Ministro de Segunda Oass_e, da Carreira de 
Diplomata, para exercer a função de Embaixador 
do Brasil junto ao Estado do Coveite. _ 

Item 8: 

Discussão, em turno único, do Parecer da Co
missão de Relações Exteriores sobre a Mensagem 
n• 446, de 19a7 (n' 643187, na origem), de 3 
de dezembro de 1987, pela qual o Senhor Presi
dente da República submete à deliberação do Se
nado a est:_olha do Senhor Raym_undo Nonnato 
Loyola de Castro, Ministro de Primeira Oasse, da 
Carreira de Diplomata, para exercer a--função de 
Embaixador do Brasil junto à República das Füi
pinas. 

Item 9: 

Discussão _el:n_ turno único, do Parecer da Co
missão de Relações ExteriQre.s_sobr~ a~ns_agem 
n• 39, de 1988 (n' 37 /88; na origem), de 19 de 
janeiro de -1988, pela qual o Senhor Presidente 
da República submete_ à deliberação do Senado 
a escolha do Senhor Fernando Silva Alves, Embai
xadór do Brasil jtinfo à República de Trinida(f e 
Tobago, para, cumulativamente, exercer a função 
de Embaixador do Brasil junto à Comunidade 
ae Dominica. ' 

Item 10: 

DiscuSsão, em turno único;-d.o Parecer da to
missão de Relações_Exteriores sobre a Mensagem 
n• 56, de 1988 (n• 66/88, na o<igem), de 2 de 
fevereiro de 1988, pela qual o Senhor Presid~ 
da RepúbUca submete à deliberação do Senado 
a escolha do Senhor Fernando Süva Alves, Embai· _ 
xador do Brasil junto à República de Trindad e 
Tobago, para, cumulativamente, exercer a função 
de Embaixador do Brasil junto à Santa Lúda. 

Item 11: 

Discussão, em turno único, do Parecer da Co
misão de Relações Exteriores sobre a Mensagem 
n• 79, de 1988 (n• 105/88, haóifgem); âe 12 
de fevereiro do corrente ano, pela"quã.l o senhor 
Presidente da República submete à deliberação 
ao Senado a escolha do Senhor Joaquim lgnâdo 
Amazonas Macdowell, Ministro de Segund~ Oas· 
se da Carreira de Diplomata, para exercer a função 
de Embaixador do Brasil junto ao Reino daTai~ 
lãndia. 

Item 12: 

Discussão, em turno único, do Parecer da CO
missão.de Relaçê;les Exteriores sol?re a M~sagem 
n9 80, de 1988 (n~ 1_06/88, na origem), de_ 12 
de feVereiro do corre_nte ano, pela ~ o Senhor 
Presidente da República submete à deliberação 
do Senado a escqlha do Senhor. Brian Michael 
Fraser N~ele, Ministro de Segunda a_assE}. da _Car
reira de Diplomata, para exercer a função de Em
baixador do Bras~ juntO à República Federal da 
Nigéria. 

Item 13: 

Dis_cussão, em__tumo únlco, do Parecer da Co
missão de RelaçõeS ExteriOres -Só breá M.E:nsagem 
n• 101, de 1988 (n• 128/88,~ na origem), de 15 
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de março de 1988, pela qual o Senhor Presidente 
da República submete à deliberação 'do Senado 
a escolha do Senhor Renato Prado Guimarães, 
Ministro de Primeira Oasse, da Carreirã de Diplo
mata, para exercer a função de Embaixador do 
Brasil junto à República da Venezuela. 

Item 14: 

Discussão, em turno único, do Parecer da Co
missão de Relações Exteriore:s sçbre a Mensagem 
n• 108, de 1988 (n•-148188, na origem), de 4 
de abril de 1988, pela qual o Senhor Presidente 
da República submete à deliberação do Senado 
a escolha do Senhor Rubens Antonio Barbosa, 
Ministro de Primeira Oasse, da Carreira de Diplo
mata, para exercer a função--de Embaixador na 
delegação permanente do Brasil junto à Assoda
ção Latino-Americana de Integração:-----

Item 15: 

Discussão, em turno único, do Parecer da Co
missão de Relações Exteriores sobre a Mensagem 
11" 110, de 1988 (n' 159/88, na origem), de 20 
de abril do corrente, pela qual o Senhor Presidente 
da República submete à deliberação .do Senado 
a escolha do Senhor Asdrubal Pinto_ de Ulyss.~a, 
Embaixador do Brasil junto ao Es~do de Israel, 
para, cumulativamente, exercer a função de Em
baixador do Brasil junto à República do Chipre 

Item 16: 

Discussão, em turno único, do Parecer _da Co
missão de Relações Exteriores sobre a Mensagem 
n• 111, de 1988 (n• 160/88, na origem), de 20 
de abril de 1988, pela qual o Senhor Presidente 
da República submete à deliberação do Senado 
a escolha do Senhor Ronaldo Mota Sardenberg, 
Embaixador do Brasil junto. à União das Repú
blicas Soviéticas, para, cumulativamente, exercer 
a função de Embaixador do Brasil junto à Repú~ 
blica Popular da Mongólia. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -
As matérias constantes da pauta da Ordem do 
Dia da presente sessão, nos termos da a1ínea Hdo 
art 402 do Regimento Interno, deverão ser apre
ciadas em sessão secreta. 

Solicito aos Srs. funcionários as providências 
necessárias a fim de que seja respeitado o dispo
sitivo regimentaL 

(A sessao transforma-se em secrelll ~s 12 
horas e 20 ininutos e ·vOlta a_.s.er p6b/icll às 
14 horas e 10 minutos.) 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -
Está reaberta a sessão. 

Não havendo quorum para deliberação, fica 
adiada a apreciação das matérias cta Ordem do 
Dia. 

Em razão disso, ficam prejudicados os Requeri
mentosn.,.s99 e 100, de 1988, lidos no Expediente. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -
Está encerrada a sessão. 

(Levanta-se a sessão às 14 horas e 15 minu
tos.) 

ATO DO PRESIDENTE 
N• 082, 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, em 
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conforrr1idade com a delegação de comPetência. 
que Ule fOr outorgada pelo Ato da Comissão Dire
tora n<? 2, de 4 de abril de 1973, e tendo em 
vista o que consta do Processo n9 01S072/87-2, 

Resolve alterar os Atas desta Presidência de 
23-11-71, -publicado no-l)CN, Seção II, de 
24-11-71, e o de 11" 052, de 27-04-88, publicado 
no DCN, Seção O, de 28-04-88, para manter apo
sentado:~Sebastião Veiga, Técnico Legislativo, 
Oasse "Especial", Referência N.S-25, do Quadro 
Permanente do Senado Federal, nos termos dos 
artigos 101, inçiso_ ID, e 102, incisq I, alínea a, 
da. Constituição da República Federativa do Brasil, 
combinados com os artigos 428, inciso U, 429, 
inciso r, 430, incisos lV e "V, 438, e 414, § 49, 
da Resolução SF n• 58, de 1972; artigo 2•, pará
grafo único, da Resolução SF n• 358, de 1983, 
e artigo"3"' da Resolução SF n'? 13, de 1985, com 
proventos integrais, observado o disposto no arti
go 102, § 2<?, da Constituição Federal. 

Senado Federal, em 17 de junho de 1988. -
Senador H1,Uilberto. Lucena, Pr_esidente. 

··ATO DO PRESIDENTE 
N• 083, DE 1988 

O Presidente do Senado Fedenl], no uso. das 
. atrlbiJi.ções que_ lhe Conferem os artigos 52, item 
38, e 97, Tncisõ -IV, do Regímenfõ Inferno, em 
cOnformidade com a delegação· de competência 
que lhe foi outorgada pelo ato da Comissão Dire
tora_n9 2 de 4 de abril de 1973, e tendo em vista 
o_ que ·conSta do Processo rt:' 019Q71/87-6~ -

-~olve_~~rar os termos da concessão ante
rior, e o AtO desta Presidência n9 051, de 27-4-88, 
publicado no D_CN:, Seção ·n, de 28-4-88, para 
manter aposentada Yara Silva de Medeiros, Téc
nico Legilativo,_Ciasse "ESpecial", Referência 
NS~25, do _Quadro Permanente do Senado Fede

. ral, nos. termos dos -arti_gOs 101, índso m, pará
grafo único, e 102; iiiciSo 1,· alínea "a", da Consti
tuição· da República Federativa do Brasil, combi
nados com os .artigos 428, ínciso. U, 429, ínciso 
1,430, inciSos N eV,43ff, e414, § 4•, da Resolução 
SF n-;>_58,"çl.e 1972; arti_g_o 29, parágrafo úniCO, 
da Resolução $F n9 358, de 1983, e artigo 39 
da Resolução· SF n9 13, de 1985, Com proventos 
i~~rais.. o~servado o dispostó no artiQo 102, § 
29, dã:Coristífulç8o Federal. 

Senado Federal, 17 de junho de 1988.-Sena~ 
dor Humberto Luceno, Presidente. · · 

ATO DO PRESIDENTE 
N• 084, 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, em 
OOilfóffiiidade com a delegação de competência 
que lhe foi Outorgada pelo Ato da Comissão Dire
tora ·n\>· 2~ ·de -4 de abril de 1973, e tendo em 
vista o quê·consta dos Processos n'15 004042/81~6 
e 003726/88-6, 

Resolve alter~roAto n•96, de 1981, desta Presi
dência, publicado no DCN II, de 19-8-81, para 
manter apOsentado, por invalidez, José Qoi.Ne8, 
Adjunto (egislativo, Oasse '~Especial", Referência 
NS~ 19, do Quadro Permanente do Senado Fede
ral, nos termos dos artigos 101, indso I, e 102, 
inciso I, alínea "b", da Constituição da República 
Federativa ·do Brasil, combínadO.s com os artigos 
·428, inciso III, 429, inciso III, 430, incisos lV e 

Sexta-feira 17 1781 

V, 414, § 4•, da Resolução SF n• 58, de 1972; 
artigo 2"', pãfii9rafci úrikO, e J-9 da Resolução SF 
n• 358, de 1983; artigo 3• da Re.Oiução SF 11" 
13, de 1985; artigo 2• da Resolução SF n• 162J 
de 1987;_Ato.da.Cornis.são Diretora n9 _64, de 1987, 
e artigo 19 da Lei fl9 1..050; de 1950; a partir de 
18 de_ maio de 1988, com provento5 integrais, 
obse~W.do o disposto no artigo 102, § 29, da Cons-
tituição Federal. . . 

Senado Federal, 17 de junho de 1988. -Sena
dor Humberto Lucen~ Presidente. 

ATO DO PRESIDENTE 
_ N• 085, DE 1988 

O.Presidente do.Senado Federal, no uso das 
atribuições que lhe ®nfer.~ os artigos 52, itêm 
38, e 97, inciso N, do Regimento Interno; em 
conformidade çom a delegação de competênci_a 
que lhe foi outorgada pelo Ato da Com!ss~o Dire
tora n9 2, de 4 de __ abril de 1973; e teri.do em 
vista o que c_onsta. do Processo n" 004202/88-0, 

Resolve alterar o /4J.,o n9 ~a. de 19$0, desta Presi
dência, publicado.nÕ DCN, seçãO O, de 11-1 o:eo, 
para manter apOsentada, por ínvalidez, Ade! ia Lei
te Coelho, ocupante do cargo isolado de provi
mento efetivo de Diretora, Código SF~DAS-1 01.4, 
no exercido dá cargo em comissão de Diretora 
da Subsecretaria de i3fblioieca,__ __ Ç9~igq SF
DAS-101.3, nos termos c!os artigos 101, inciso 
I, e 102, inciso I, alínea "b", da Constituição .d..a 
República Federativa do Brasil, combinados com 
os. artigos 428, incisO III, 429, _inciso ·m; 414, § 
49, e 438 da. ~~!liçã~ ~ _ri9 58 •. de. 1972;_ artigo 
29, parágrafo único, e 39 da Resolução SF n9 358, 
de 1983; artigO 39 da Resolução SF n~_13, de 
1985; artigo 2• da Resolução SF 11" 182, de 1987; 
Ato da Comissãc? Diretora n~ 64, de 1987; artigo 
2•, s 2• da Lei n' 6.323, de 14 de abril de 1976, 
alterada pelo Decreto-Lei n• 2.27_0, de 1985, apli
cada no Senado Federal pela Resolução SF ~ 
21, de 1980, e modificada pela Resolução SF 
n9 7, de 1987, e artigo 19 da Lei n9 1.050, de 
1950, a partir de 13 de abril de 1988, com proven
tos do cargo efetivo, acreSCidos de 50%,- mais 
representação. meinsal do ·cargo em Comis.são 
DAS-101.3, Observado .o disposto no artigo 102, 
§ 29, d!11. Constit:Wção Federal. -

Senad.o Federal, 17 de junho de 1988.-Sena~ 
dor Humb~ Lucena, Presidente. 

ATO DO PRESIDENTE 
N• 086, DE 1988 

O Presidente do Senado Federal, no uso das 
atribulçõ.es qUe lhe_conrerem os-arngoS 52, item 
38, e 97, .inçiso IV, do Regim~nto Interno, em 
conformidàde"corO a·delegaçao de competêricia 
que lhe foi outorgada pelo ato da Comissão Dire~ 
tora ~ 2 de 4 de abril de 1973, e tendo em vista 
o que consta do Processó 11" 007 295/88-Q. 

Resolve aposentar, voluntariamente, Hélio 
Francisco Rosa, Adjunto Legislativo, Oasse. ''Es~ 
pecial", Referência NS-19, do Quadro Permanen
te do Senado Federal, nos termos dos artigos 
101, inciso m, e 102, indso f, allnea "a", da Consti~ 
tuição da República Federativa do Brasil, combi
nados com os artigos 428, inciso II, 429, inciSo 
1,430,inclsosNe V,414, § 4•, e438daResolução 
SF nQ 58, de 1972; artigo 29, parágrafo único, 
da Resolução SE n9_ 358, de 198.8; artigo 39 da 
Resolução SF n9 13, de 1985, e artigo 29 da Reso
lução SF n9.182 de 1987, com proventos integrais, 
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observado o limite prevístc> no artigó -102, § -2~. 
da Constituição FederaL 

SeriadO Federal, 17 dejwlho de 1988. --sena· 
dor Humberto Lucena, Presidente. 

ATO DO PRESIDENTE 
N• 087, DE 1988 

O PreSidente ao Semiào l='ederaf, 00-USO--das 
atribuições que lhe conferem os artig~ 52, item 
38, e 97, indso IV, do Regimento Interno, em 
conformidade com a delegação de competênda 
que lhe foi outorgada pelo Aro da Comissão Dire~ 
tora n" 2, de 4 de abril de 1973, e tendo em 
vista o que consta do ProCesso ri7 007 293188~ 7, 

Resolve aposentar, _voluntariamente, ~ílio 
Brant, Assistente Legislativo, Oasse "Especial"; 
Referência NM-35, do Quadro Permanente do Se
nado federal, nos tennos dos artigos 101, ~ciso 
m, e 102, inciso J; alínea ''ã.", da ConsbluiÇãO da 
República Federativa do Brasil, combinados com 
os artigos 428, ii1ciSO-I1;:429:Jncisõ l, 43õ,-lnÇ1so 
IV, 414, § 49, e 438 da Resolução SF n<~ 58, de 
1972; artigO 21', parágfãf6 'único, da Resolução 
SF n• 358, de 1983; artigo 3• da Resolução SF 
n'~ 13, de 1985, e artigo-2~ d~ R~soluçãÕ SF n~ 
182, de 1987, com proventos integrais, observado 
o limite previstO no artíifo 102, § "2°, da Consti~ 
tulção FederaL . . _ 

Senado Fêd.eraJ, 17 de junho de 1988 ... :~:.:sená: 
dor Humberto Lucena, Presidente. 

PORTARIA 
1'1• 0111, DE 1988 

(Do Primeiro-Secretário) 

o- Primeii'oMSecretário do Senado Federal, 
usando da competência que lh~ s:onfere o art. 
57, alínea "j" e_. 

Considerando a necessidade de dirimir dúvidas 
quanto à interpretação de dispositivos constantes 
do Ato da Comissão Diretora n9 15, de 1988, 
manifestadas pela Auditoria da Casa; 

COnSiderando, ainda, o entendime-nto da Con7 

sultoria Geral sobre o assunto, manifestado às 
lls. 8 e 9 do Processo n• 005568/88-9, · 

Resolve ConstitUir Grupo de Trabalho compos
to pelos servidores Vicente Sebastião de Oliveira, 
Antônio Cipriano Lira, José Aparecida Campos, 
Oailton Zanlorenci e Adilson Ferreira do Nasci
mento para, sob a coordenação do primeiro, reali
zarem estudos de revisão da matéria contida no 
mencionado Ato e, se for o caso, propor as altera~ 
ções necessárias. 

Senado_Federal, 15dejunhode 1988.-Senã
dor Jutaby Magalhães, Primeiro-Secretário.-

EDITAL DE COI'IVOCAÇAO 

o DiretorMGeral do senado Fed~al, tendo em 
vista o disposto no Ato do Presidente do Senado 
Federal n9 80/88, convoca os candidatos abaixo 
relacionado.s para tomarem posse no cargo de 
provimento efetivo de Datilógrafo, Classe "C'', Re
ferência NM-25, da Parte Permanente do Quadro 
de Pessoal do Senado Federal: 

01 -César AuguSto Guimarães. 
02 _:-.Jarlete Wessina Morale. 
03-Tânla Maria Saittds Monte. 
04-Zi1a Neves. 
05-Lúcia Marli de Oliveira Sousa Correa. 
06_....;earmén1 Lucia~Cruvínei. 
07 -Raimundo Fartas Ribeiro. 
OB- Maria Lúcia Soares de Melo. 
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09-- Gerson Martins de Rezende. 
1 O -João Batista Marques. 
1 L-Maria Dulce Vieira de Queirós Campos. 
12 -João Policena Rosa Netto. 
13-Femando Pereira Damasceno. 
14-Paulo Lourenço Rodrigues. 
15 -Saridra Maria Leão de Matos. 
16 -:--Christina Rodrigues Martins. 
17 -lilian Karla Ferreira do Amaral. 
18-Maria Esf>edita Moreira 
19 -Altamiro José da Silva. 
Os candic:léJtos deverão comparecer ao 59 andar 

do Edifício Anexo I do Senado Federal, de segun
da-feira a sexta-feira, no horário de 9:.30 às 11:00 
hOras _e de 14:30 às 17:30 horas, com os seguintes 
documentos: 
I-Carteira de Identidade; 
H- Certidão ·de nascimento ou casamento; 
m-Cartão de lnscrfção no cadastro de pessoa 

f'ísi..ca; 
IV-ce-rtificado de reservista; 
V-Título de eleitor; 
VI-Três fotos 3x4 coloridas; 
W-Abreugrafia; e 
Vlli- Declaração de bens. 

~_Bras!lia, 17 de_junho de 198& -JoSé Passos 
Pôrto, DiretorMGeral. 

CONSELHO DE S(JJ>ERVISÃO 
))O PRODASEI'I 

Ata da ss~ Reunião 

Aos vinte e .quatro dias do mês de maio de 
mil novecentos e oitenta e oito, às doze horas, 
na sala de reuniões da Primeira-Secretaria do Se
nado Federal, reúne-se o Conselho de Supervisão 
do Prodasen, sob a Presidênciã do Dr.José Passos 
Pôrto._ Comparecem oS Senhores Conselheiros 
Dr. Edgard Uncoln de Proença Rosa, Dr. Eâliardo 
Jorge Caldas Pereira e Dr. SérgiO de Otero Ribeiro, 
Diretor-Executivo do Prodasen. Presente, tam~ 
bém, a convite do Senhor Presidente, o Dr. Sinval 
Senra Martiris Júnior, Assessor-Chefe da Asses
sOria da-Diretoria-Exetirtiva do-Prõdcisen. Inicial
mente, o Senhor Presidente coloca em apreciação 
a AtiJ da reunião anterior, dispensando a leitura 
da mesma por ter sido distribuída, com antece
dência, aos Senhores Conselheiros. Estes a apro
Vam por unanimídade. Neste momento, o_Sena
dor Jutahy Magalhães passa' a presidir a reunião, 
após ter Participado de sessão da Constituinte. 
O segundo item da pauta, Processo 
PD-0926/87 -6, que trata da Proposta do Plano 
Estratégico---do Pfodasen,- retoma à apreciação 
deste Colegiada, conforme determinação do Se
nhor Presidente da Reunião anterior. O documen
to de introdução do r.eferic:{o Plano - Preâmbulo 
...:.......-; que fora distribuído, é analisado pelos Senho
res Conselheiros, que o aprovam e, da mesma 
forma, as alterações sugeridas sobre o Plano, nos 
termos do Inciso- JD do Artigo 69 do Regulamento 
do Prodasen. Prosseguindo, o_Senhor Presidente 
coloca em apreciação o Processo n9 018474/87~ 
relativo a Convênios entre o Prodasen_e a Assem
bléia Legislativa do Estado de Minas Gerais. O 
primeiro objetiva propiciar o _apoio, por parte do 
Prodasen, àquele órgão, na implantação de seu 
parqúe computacional e, o segundo, permitir a 
c;:essão de técnicas, conhecimentos, programas 
e documentaç.ões de sistemas e aplicativos de
senvolvidos peJo Prodasen, para a elaboração, pe
la Assembléia, da "Constituiçõo Estadual. O Se-
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nboi- Presidente concede a palavra ao relator da 
matéria, Conselheiro Edgard Lincoln de Proença 
Rosa, que se manifesta favorável à aprovação dos 
referidos Convênios, cujos termos "apresentam
se sob forma correta e contemplam, adequada
mente, os interesses do Senado Federal, através 
do Prodaseil, e os daquela Assembléia_ Legisla
tiva". O parecer é aprovado pela unanimidade 
dOs Senhores Conselheiros. O quarto item, Pro
cess.o PD-01 07/88-3, encamiril'i8do a este Conse
lho através do expediente CT -DEX/SEN-020/88 
do Senhor DiretPr-Executivo, diz respeito à Revi
são do Quadro de Pessoal do Prodasen. com a 
realização de processos seletivos intel-nos e de 
concurso público, objetivando a adequação do 
quadro _de recursos humanos às necessidades 
daquele órgão. Com a palavra o ConselheirO-Re
lator Eduardo Lincoln de Proença Rosa, lê o seu 
parecer, dizendo ter "sido demonstrada, cabal~ 
mente, a necessidade de alteração e ampliação 
do Quadro de Pessoal do Prodasen". A seQuir, 
o Conselheiro EduardoJ_orge Caldas Pereira apre
senta sugestão sobre os critérios para o preenchi
mento das vagas criadas, através de processo se
letivo interno e concurso público. Após dig:cutida 
e analisada, a matéria relativa à alteração e amplia· 
ção do Quadro é aprovada por unanimidade, 
constituindo, esta decisão, o Ato n9 001, ãe 198_8, 
do Senhor Presidente deste Colegiada. O Conse
lho solicita ao Senhor Diretor-Executivo o enCami~ 
ior, de proposta de procedimentos para o preen~ 
chimento das vagas criadas, através de processos 
seletivos internos e de concurso público. Pedindo 
a palavra, o Senhor Diretor-Executivo solicita seja 
feita w"ilã retificação no quadro apresentado rela~ 
tiva ao número de vagas nos Empregos de Ana· 
lista de O&M e de Técnico-de Informática, Ou 
seja, de trinta e quatro para vinte e quatto e de 
dezoito para vinte e oito, respectivamente. A solici· 
tação é atendida e aprovada por unanimidade. 
Nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente 
encerra a presente reunião. E, para constar, eu, 
Ana Maria Merlo Marengo, Secretária do Conse
lho, lavrei a presente Ata que subscrevo e, após 
lida e aprovada, vai assinada pela Senhor Presi
dente e demais membros do Conselho. Br~a, 
24 de maio de 1988. - Senador Jutahy Maga
lhães, Presidente do Conselho de Supervisão do 
Prodasen -_José Passos Pôrto, Vice-Presidente 
- Edgard Lincoln de Proença Rosa, Conse
lheiro -Eduardo Jorge Caldas Pereira, Con
_selheiro- Sérgio de Otero Ribeiro, Diretor-EM 
xecutivo do Prodasen. 

EXlRATO DE Cól'fiRA.TOS E/OU 
TERMOS ADITIVOS 

Espécie: Primeiro Termo Aditivo n9 63/8& 
Contratada: Oínica Radiológica Ltda. 
Contratante: Senado Federal 
Objeto: PreStação_ de seryíç;9:~ _ r~d_iolp_gicos e 

ecõgráficos·. com internação do paciente quando 
o caso exigir, aos Senhores Senadores, servidores 
e seus dependentes. 

Ucltação: Inexigibilidade de lidtação, com ba
se no parágrafo único do art. 79 do Ato n9 9/86, 
da Comissão Diretora. · · 

Crédito pelo qual correrá a despesa: À con
ta do Programa de Trabalho n9 
O 1 O 1428.2004n61, Naturesa de Despeza n9 
3132-010912. 
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Pmpenho: Foi emitida Nota de Em-penho n? 
0127216, de 27-5-88. -

Valor contratual: Estimado ~em -CZ$ 
100.000,00 (cem mil· cruzados). 

Vigênda: I •-6-88 a 30-6-88. 
Signatários: Pelo Senado Federal, Dr. José 

Passos Pôrto; pela ContrataC:Ia, Márcio Fernando 
Ribeiro Nader.- Amawy Gonçalves Martins, 
Diretor da Subsecretaria de Administração de Ma~ 
terial e Património. 

EXTRA TO DE COI'fiRATOS E/00 
TERM~ ADITIVOS 

Espécie: Contrato n• 64/88. "" 
Contratada: INCORDIS -Instituto de Cardio

logia e Angiologia Uda. 
Contratante: Senado Federal. 
~jeto: Prestação de serviços de exames mé

dico-complementares aos Senhores Senadores, 
seMdores e seus dependentes. _ 

Ucltação: lnexigibilidade de licitação, com ba:-_ 
se no parágrafo Cinico do art 7? do Ato n? 9/86, 
da Comissão Diretora. 

Crédito pelo qual com:rá a despesa: À con
ta do Programa de Trabalho n~ 
0101428.2004/761, Natureza de Despesa n9 
3132-010912. -. 

Empenho: Foi emitida Nota de Empenho n~' 
0099013, de 3-5-88. . . . • 

Valor contratual: Estimado em Cz$ 60.0Q0,00 
(sessenta mil cruzados). 

Vlgênda: 3-5-88 a 30-6-88. _ 
Signatários: Pelo Senado FederªILD~ José 

Passos Pôrto, pel<': Contratada, Dr. Dari Angelo 
Bertolo.- Amawy Gonçalves Martins, Diretor 
da Subsecretp.ria de Administração de Material 
e Patrimônlo. 

EXTRA TO DE COI'fiRATOS E/00 
TERMOS ADITIVOS 

&péc:le: Primeiro Termo Aditivo n" 65/88. 
Cootratada: Casa de Saúde e Qínica Santa 
~®S~ -

Contratante: Senado Federal. 
. Objeto: Prestação de serviços médico-hospi

t8Jares aos Senhores Senadores, servidores e seus 
dependentes. 

Ucltação: Inexigibilidadede licitação, com ba
se no parágrafo úniCo dO art 7 9 do Ato n" 9/86, 
da ComiSSão Diretora. 

Crédito pelo qual com:rá a despesa: À Con
ta Programa de Trabalho n• 0101428204n61, 
Natureza de Despesa n• 3132-0109!2. 

Empenho: Foi emitida Nota de Empenho n9 
01270/0, de 27-5-88. . . · 

Valor contratual: Estimado em Cz$ 
1.800.000,00 (hum milhão e oitocentos mil cruza
dos). 

Vigência: 1 •-6-88 a 30-6-88. _ 
Signatários: Pelo Senado federal, Dr. José 

Passos Pôrto; pela Contratacla._Pr. J_osé do Patro
cinlo Leal.- Amaury Gonçalves l'lartlns. Dire
tor da Subsecretaria de Administração de MatefiaJ 
e Patrimônio. 

EXTRA TO DE COI'fiRATOS E/00 
TERMOS ADITIVOS 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção U) 

Contratante: Senado FE:dera1. 
Objeto: Prestação de serviços de exames mé

diCo-complementares aos Senhores Senadores, 
servidores e seus dependentes. _ 

UdtãÇáõ: IneXigibilidade de licitação, com ba
senopiorági-afo único do art. 7• do IW:> n• 9/86, 
da tõlnissãó Diretora 

Crédito pelo qual co....t.-á a despesa: À con
ta do Programa de Trabalho n" 
O 1 01428.2004n6I , Natureza de Despesa n" 
3!32,0lil912. .• . ' 

Empenho: Foi emitida Nota de EmJ)eilho n~" 
0099416. a. 3-5-8a · 

Valor contratual: Estimado em Cz $ 
150:000,00 (cento e cinqüenta mil cruzados). 

Vigência: 3-5-88 a 30-6-88. 
Signatários: Pelo Senado. Fed.eraJ, Dr. José 

Passos Pôrto; pela Contrata,cla, Carlos do carmo 
Moreira. -Amaury Gonçalves Martins, Diretor _ 
da Subsecretaria de Administração de Material 
e Património. 

ATA DE COMISSÁO 

COMISSÃO PARLAMENTAR 
__ DE INQ.IJÉRITO 

Crt&dB. &travéS da- Resolução n' 59, de 
l!!ll?.,destlnada a apurar as in'egularldades 
e ·~ils responsáveis pelas Importações de 
alimentos por órgãos governamentais. 

Aba da 13• Reunião, -realizada 
em 17 de maio de 1988 

Aos dezessete dia!;õ do mês de maio_ de mil 
nove_centos e oite:nta e oito, -à~ nove horas e qua
renta e quatro minutos, na Sala da Coinissão de 
Economia, presentes os Senhores Senacjores Cid 
SaD6ia de carvalho e Mauro Borges reuniu-se 
a Comissat? Parlamentar de Inquérito destinada 
a apurar as irregu]aridades e _SeJlS reSponsáveis 
pelas importações de alimentos por órgãos gover
namentais. 

fJ Sénhor Senador Cid Sgili6ia de Carvalho, as
sumiu a Presidência dos trabalhos_ em viçtlid~. da 
ausência d._o S~nho.r Senad_Qf_ D_irceu Ca!Jleiro e 
dedéUOU aPerta a reunião e convocou o Sr. Carlos 
Henrique _Leal de_ Moraes, ex-Secretário-AdjuntO 
da seap. que prestou o juramento de praxe. 
_ Q Senhor Presidente passou à fase interpela

t6ria, cóhcedendo a palavra ao Senhor Senador 
Mauro Borges que questionou o depoente a res
peito de sua formação profiSSional, de sua indica
ção para ocupar o cargo de Secretário-Adjunto 
da Seap, do seu conhecimento a resp"eito de nor
mas legais de func!onamento do Cinab) ~a r~a 
opera.cionaJ da Seap, da importação de arroz e 
do milho. Por diversas ocasiões o Senhor Relator 
pediu esiliieclmentos à AsSes5oricl -da ComiSsão. 

Satisfeitas as suas indagaç®s o Senhqr Sena
dor Mauro Borges lembrou ao depoente da neces
sidade do envio da documentação solicitada 
quando da sua convocação. 

Esp&le: Contrato n• 66/88. _ _ 

Finalizando, o Senhor Presidente esclarece aos 
Senhores Senadores _que devido à s~o da ~ 
sembléia Nacional Constituinte, encerrará _os tra
balhos e convoca o depoente para o dia dezoito 
de rrJ~_Q,_às 9 horas, neste mesmo local,_para 
que sejam ouvidos maioreS esclarecimentOS a 
respeito das importações de alimentos. 

Contratada: Oínica Radlol6gica São Braz Lt
da. 
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Nada mais havendo _a tratar, o Senhor Presi~ 
dente encerrou a reunião e, para constãr, eu, Clei~ 
de Maria FeiTeira da Cruz..:.... Assistente da Comis
são, lavrei a presente Ata cjUe; iidã e aprovada 
~rá asSihãda Pelo Senhor Presidente e Irá à pubJi
cãçã:o_juntamente com os apanhamentos taqui-
gráficos. - · - - ·- · 

AI'IEXOAATADA 13!/(El./NJÃODA CO
MISSÃO PARLAMENTAR DE INQ(}ÉRfTO 
ÇRúiDA A17M~S DA RESOL(JÇÃO N' 59, 
DE 1987, DESTINADA A Af'(JRAR AS JRRE
OGJ.ARlDADEs E SEaS RESPONSÁVEIS 
PELAS IMPORTAÇÕES DE ALIMENTOS 
POR ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS. REAlJ. 
.v.DA /::M 17 DE MAIO DE MIL NOVECEN
TOS E OITENTA E drtO, NA S4LA DA CO. 
MISSÃO DE ECONOMIA- As NOVE HORAS 
E QUARENTA E Q(]ATRO MINUTOS, DES-
11NADA A OOVIR O DEPOIMENTO DO SR 
CARLOS HENRIQUE LEAL DE MORAIS, 
QUE SE PUBliCA COM A DEWDA A(ff()Rf-
Z'\ÇÃO DO SENHOR PRESIDEifTE' . 

Presideitte: Senador Dirceu Carnéfro 
Vice-Presid~te: Senador_LouriVal &pti;rta 
Relator: Senador Mauro Borges 

(integra do Apanhamento Taqulgráfico 
- da Reuriíão) 

O SR. PRESIDENTE (Od !5ab6ia de~) 
- Declaro abertos os trabaJhos de mais uma 
reunião da CPI que apura a importação irregular 
de alimentos. 

Convido o ·depoente Carlos Henrique ~ai de 
Morais para prestar o competente juramento. 

O SR. CARLOS HENRIQUE LEAL DE MORAIS 
- Juró, coinõ dever de consciência, dizer toda 
a verdade, nada omitin~ QUe seja dó meu conhe
Çimentri, sobre quaisquer fatos relacionados com 
~inveStigaÇão a cargo desta Comissão Parlamen
tar de lnil:uérít6 destinada a apurar as irregula
rldadês e- seus r"esifonsáveis- pelas- irripCirtações 
por órgãos governamentais. 

O SR. PRESIDENTE (Cid Sab6ia de Carvalho) 
=-.:..;;-Passo a palavia ao Relator, Senador Mauro 
Borges, para que faça as indagações iniciais. 
.·-~.Ô SR. ~TõR- -(Mauro ~órfJeS) - Sr~· De
poente, qual a formação profissional de V. S_t? 

O SR. CARLOS HENRIQUE LEAL DE MORAIS 
-Sou formado em EconOmia pE:la Oniversidade 
Mackenzie, em São Paulo; tenho curso de pós
graduação em Sorbonne em economia agrícola, 
e há 15 anos milito no comércio internacional, 
trabalho em exportação/importação. Essa tem si
do a minha fonnação profissional nos últimos 
15 anos. 

O SR. RELÚOR-(Mauro Borges) - DeSde 
quandO exerce atividacles relacionadas com o co-
mércio exterior? · -

O SR. CARLOS HENRIQUE LEAL DE MORAIS 
- Desde, aproximadamente. 1973, inicialmente. 
trabalhando em estrutur_a de empresa familiar e, 
desde 1977, numa grande empresa ilacioria1-
não sei se é o caso de_ mencionai aqui - numa 
grande trad brasileira, que é Ccitia Coiriércio, inin-
terruptamente até 1986. · 

O SR. RELATOR (Mauro Borges)- Na inicia
tiva. privada que empresas já ~rigiu ou em que 
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empresas trabalhou? Indique, se possível, os pe
ríodos nas empresas. 

O SR CARLOS HENRIQUE LEAL DE MORAIS 
-Trabalhei numa empresa familiar, que foi a 
Alumlnfo Penedo, durante, aproximadamente, 5 
anos; trabalhei 1 (um) ano nwna outra empresa 
familiar, também, em Belo Horizonte, chamada 
Alumínio Montanhês; trabalhei perto de 8 anos 
na Cotia, Comércio Exportação e Importação, de 
1977 a 1986; e, hoje, trabalho numa empresa 
chamada Corema S. A., empresa de comércio 
exterior e sou sócio de uma empresa chamada 
ZLC Construtores Associados Sociedade Umfta
da. 

O SR. RELATOR (Mauro Borges) -Atualmen
te,_ v. s• trabalha em que empresa? 

O SR. CARLOS HENRIQUE LEAL DE MORAIS 
- Na ZLC, ConstrutoreS AsSedados Sociedade 
Umitada, e na Corema, Empresa de Comércio 
Exterior S. A 

O SR. RELATOR (Mauro Borges) -Como V. 
5' velo a ocupar o cargo de Secretário-Adjunto 
da Ceap? Quem lhe convidou? E em que tennos 
foi colocado o convite? V. 8' veio para resolver 
problemas surgidos por ocasião das importações 
de alimentos? São várias perguntas nwna só. Se 
quiser que lembre mais, eu lembro. 

O SR. CARLOS HENRIQUE LEAL DE MORAIS 
- Desde o início do ,Plano Cruzado, eu tenho 
excelentes relações pessoais com grande parte 
da equipe do Ministro Funaro. Não tinha urna 
relação íntima com o Ministro Funaro, porém com 
vários elemeptos da equipe dele. Desde _o início 
do Plano Cruzado ou anteriormente a !sso, desde 
a posse do Ministro Funaro, com a seca de 1985, 
eu já militava em empresas de ca;nérclo exterior 
que estavam ligadas a produtos que viriam a dar 
problemas no ano de 1986, em termos de aOO:stew 
cimento no Brasil. Então, desde do final de 1985 
e início de 1986, eu vinha mantendo relações 
com essas pessoas, com as quais eu mantinha 
um contato estreito, no caso os Prof?"JoãoManoel 
Cardoso de Melo e Luiz Gonzaga Beluzzo, de uma 
certa maneira, procurando cooperar, procurando 
ajudar, esdarecer; em muitas questões havia con
sultas por parte deles sobre informações de mer
cado, o que estava acontecendo, o que não estava 
acontecendo. Em maio, aproximadamente, hou
ve uma primeira sondagem do Prof9 João Manoel 
que gostaria que eu viesse aqui para Brasüia. Por 
uma série de razões, não foi passivei a minha 
vinda em rnaJo, mas em setembro de 1986, houve 
um convite um pouco mais veemente para que 
eu viesse e, inicialmente, a assessoria do Ministro 
Funaro, a Assessoria para Assuntos de Abasteci
mento, sobretudo para alguns produtos básicos; 
eu aceitei, porque achava, e acho ainda, que a 
experiência do Plano Cruzado foi uma das raras 
e impares experiências; neste País, em termos 
de engrandecimento e dignificação da população 
brasileira. 

Então, eu vim, realmente, para cooperar, em 
setembro de 1986. 

o SR. RELATOR (Mauro Borges) - Mas v. 
8', quando velo, para colaborar como Secretário
Adjunto, estava onde, precisamente? 

O SR. CARLOS HENRIQUE LEAL DE MORAIS 
- Eu não vim~ como Secretário- Adjunto. Vun 
numa assessoria ao Ministro Funaro. 

O SR. RELATOR (Mauro Borges)-Ah.slm. 

O SR. CARLOS HENRIQUE LEAL DE MORAIS 
-Eu trabalhava numa empresa chamada C6tia 
Comércio, de exportação ... 

O SR. RELATOR (f!\auro Borges)- Cotia? 

O SR. CARLOS HENRIQUE LEAL DE MORAIS 
-Isso. 

O SR. RELATOR (Mauro Borges) - Ah. pois 
não. 

O SR CARLOS HENRIQUE LEAL DE MORAIS 
----;-Eu estava ligado, na Cotia Comércio._ erã res
pon_~ve1 p_e_lo setor de_ importação de carne o 
comérao de carne, na_ época, era exportação, na 
verdade. 

O SR. RELATOR (Mauro Borges)- E conti
nuou nessa situação de assessor ou, realmente, 
assumiu o cargo de Secretárle>-Adjunto? 

O SR. CARLOS HENRIQUE LEAL DE MORAIS 
- Não, eu" vim cOffio assessor, no dia ... não 
me lembro precisamente da data, mas mais ou 
menos no dia 20 de setembro, e, no começo 
de outubro, houve uma mudança sensível na es
trutura da Cinab. O Dr, João Bosco saiu do cargo 
de Secretário Especial da Cinab, que passou a 
ser exercido conjuntàmente pelo Professor Bi'aga. 
Nesse momento, fui convidado_ para assumir a 
Secretario Adjunta. 

O SR. RELATOR (Mauro Borges) -Muito bem. 
V. S• era o homem mais ligado, da confiança 
do Ministro Funaro-,-não? 

O SR. CARLOS HENRIQUE LEAL DE MORAIS 
- Perfeita1,11ente. 

O SR. RELATOR (Mauro Borges)- Com rela
çao ao Secretário-Geral J<?ão Baptista, V. S• tinha 
ligações íntimas com ele bu não? 

O SR. CARLOS HENRIQUE LEAL DE MORAIS 
- Não, não tinha ligações intimas. Tive relações 
muito boas nas fases em que ele substituiu o 
Ministro Funafo; em outras instâncias, quando 
nós tentamos, a nível de Secretaria Adjunta, resol
ver o problema do ICM, no caso do gado, tive 
uma relação muito boa com o Secretário, hoje 
Ministro. João Baptista. 

O SR. RELATOR (Mauro Borges)-Muitobem: 
E com·o Be1uzzo? 

O SR. CARLOS HENRIQUE LEAL DE MORAIS 
- A minha relação com o Professor Beluzzo ê 
muito antiga, é familiar até, em São Paulo. Ela 
já existia há muito tempo. 

A nível de Ministério, a minha relação era prati
camente nula com o Professor Bell.iz.zo, porque 
os ca-rgos ... 

OSR RELATOR (Mauro Borges)-E do asses
sor João Manoel? 

O SR. CARLOS HENRIQUE LEAL DE MORAIS 
....:... tom o Professor João Ma.noel - eu tinha 
uma relação também muito estreita. 

OSR.RELATOR(MauroBorges)-f.!uitobem: 
E com o José Carlos Braga? 
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O SR. CARLOS HENRIQ(JE LEAL DE MORAIS 
- Com o José Carlos Braga eu não tinha uma 
re1ação antes Qe vir para cá Tivemos um convívio 
profiSSional aqui, é óbvio. Ele, cqmo Secretário
Especial, era meu superior hierárquico. 

O SR. RElATOR (Mauro Borges)- Quem lhe 
traçou o panorama da situação das importações? 
Qual o quap_ro que lhe foi transmitido? 

O SR. CARLOS HENRIQUE LEAL DE MOAA!S 
-Quando_ eu vim para cá? 

OS~. RELATOR (Mauro Borges)- É. 

O SR. CARLOS HENRIQUE LEAL DE MORAIS 
- Bom, eu devo dizer a V. Ex' que, em- tocfas 
as empresas que militavam nessa "' eu, como 
profissional ligado ao comércio extkrior, mantinha 
contato permanente, estava vindo regularmente 
a Brasília. Então, mantinha contato permanente, 
antes de vir trabalhar aqui com o Dr. João Bosco, 
Dr. José <'.:arlos Braga e devo-lhe confessar, até 
nurh determinado momento querendo que os 
processos todos de importações fossem feitos 
pela iniciativa privada, naquele momento. 

Então, o quãdro, de uma certa maneirã, eu 
já tinha antes de ingressar no Governo, mas diga
mos que trabalhei, vamos dizer a orientação ou 
o primeiro diagnóstico, o ·diagnóstico mais pre
ciso foi-me dado pelo Professor João M~l Car
doso de Melo e pelo José Carlós ~raga. 

O SR RElATOR (Mauro Borges) - Na sua 
opinião, quais eram os princípais problemas a 
serem resolvidos quando V. S• passou, efetiva
mente, a influenciar nas decisões? C6mo e que 
v. s• achou o quadro, qual foi a prioridade? Que 
providências? 

O SR. CARLOS HENRIQUE LEAL DE MORAIS 
-Quando assumi o cargo, que foi início t)e outu
bro çle 1986, pratiCamente-to-das as grandes im
portações, as grandes negociações de compra 
já tinham sido efetuadas. O grande problema, na
quela época; era, justamente, a administração da 
importação, ou seja, era a distnbulção intem_a e 
o equacionamento dessa distribuição, porque, 
realmente, foi um esforço giganteSco a distribui
ção até aquele momento. Em oUtubro tínhamos, 
ainda, problemas serissírnos de abastecimento de 
leite em, praticamente, todos os estados do Nor
deste. T'mhamos a situação mais ou menos equa
cionada no Centro-Sul e estávamos n2tt'Jue1e mo
mento recebendo as primeiras remessas de _carne 
dà Europa, ou seja, um abastecimento extrema
mente comprometido. Então, diria que, quando 
asswni, o problema maior, vamos dizer, o proble
ma que tentei f:i nível pessoal interferir mais rapida
mente foi na racionalização da distribuição, ou 
seja, na tentativa de administrar a distribuição in
terna, ou seja, a realização das importações_ já 
tinham sido efetuadas. 

O SR. RELATOR (Mauro Bç:>rges)-Muito obri~ 
gado. Naturalmente através da Seap - Gnab, 
não é? 

O SR CARLOS HENRIQUE LEAL DE MORAIS 
- Exatamente. __ 

O ·sR. RElATOR (Mauro ~orges)- Cbm que 
pessoas V. S• despachava regularmente? 

O SR. CARLOS HENRIQUE LEAL DE MORAIS 
-Com José Carlos Braga, que era meu superior 
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hierárquico, com o Prof. Leonel, com o Ministro 
Funaro, quando fosse_ o caso. 

O SR. RELATOR (Mauro Borges) -Quantas 
pessoas V. 5 9 contava como adjunto da Seap? 

O SR. CARLOS HENRJQUE LEAL DE MORAIS 
- Consegui apenas uma pessoa e utilizei toda 
a estrutura existente no Cinab, que passou a ser 
Seap, passou a ser a Secretaria Acljunta de Preços 
Agrícolas, utilizei toda a estrutura existente. Não 
tive passibilidade e oportunidade de criar urna 
equipe. 

O SR. RElATOR _(Mauro Borges) ~_-V~ 8'se 
lembra do nome delas, das pessoas que ajudavain 
o professor? 

O SR. CARLOS HENRIQUE LEAL DE MORAIS 
-Sim. BaStante. Não me leml;l:ro o nome_ todo, 
mas trabalharam comigo: o Horta, Hwnberto Lu
dovico, Nelson Bozzi, Laércio-V. EX' me perdoe, 
mas tenho memória muito ruim para nomes ... 

O SR. RELATOR (Mauro Borges)- Se V. Ex" 
não souber o nome completo fale só um nome. 

O SR. CARLOS HENRIQUE LEAL DE MORAIS 
-Nas várias divisões utilizei toda a infra-estrutura 
que existia na Cinab e no Seap na parte adjunta 
de produtos agricolas. Mas, basicamente, são 6 
ou 7 pessoas com quem mais conte, foram: o 
Horta, para ~e e leite; Humberto Ludovico, na 
parte de arroz; Laércio, não me lembro o nome 
dele, na parte de milho; e o restante teve uma 
participação secundária._]'rouxe comigo, de São 
Paulo, o João Mauro 6o~eiro, que servia como 
meu adjunto e que tinha uma participação pratica
mente em todo o processo. 

OSR. RELATOR (Mauro Borges)-V. 8', como 
adjunto da Seap, conhecia as normas legais do 
funcionamento do Onab? 

O SR. CARLOS HENRIQUE LEAL DE MORAIS 
-No seú contexto completo, Õ.ão conhecia. Den
tro da estrutura do C'mab tínhamos uma pessoa 
que cuidava espedficamente dessas partes, da 
parte jurídica e da nonnatlzação, realmente, eu 
consultava essa pessoa quando era o caso, Dr. 
Alberto Crispim. 

O SR. RELATOR (Mauro Borges) - Quais 
eram as competências do Adjunto da Seap, coin
cidentes ou complementares do Secretário-Exe
cutivo do Cinab? 

O SR. CARLOS HENRIQUE LEAL DE MORAIS 
--A estrutura de competências nesta- área de 
abastecimento é um pouco caótica Temos mais 
de 40 órgãos envolvidos neste caso. Quando exis
tia a Gnab, uma Secretaria Geral separadi!l da 
Seap, e isto foi anterior a minha gestão, era mais 
ou menos clara a distinção de .~.refas, Após a 
minha entrada havia uma sobreposição muito 
grande, vamos dizer, nas funções do Secretário, 
no Seap e o Secretário do Cinab, que eram exerci
das peJa mesma pessoa, as duas Secretarias. 
Acho que havia aí uma duplicidade. 

O SR. RELATOR. (Mauro Borges) - Duplici
dade de ação~ Quer dizer, a Seap parecia que 
era um órgão dependente do Ministro e que pas
sou, também, a assessorar o Cinab e participar 
também, por concordancia,_ com os probJ~as, 
embora,lega1mente. E até qt.ie pOnto & Seap tinha 
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respoJ1Sé!bilidade a não ser de assessoria? Teria 
~eil~Jl!ente responsa_bilidat;te de decisão? · 

O SR. CARLOS HENRIQUE LEAL DE MORAIS 
- Não, nas importações a Seap não tinha esta 
resposabilidade, mas o Cinab tinha. 

O' SR. RELÀTOR (Mauro Borges)- O Onab 
é que _tinha? - - -

O SR .. CARLOS HENRIQlJE LEAL DE MORAIS 
- O Cinab é que tinha. Agora, como lhe disse, 
durante a_ minha gestão, as duas Secretarias -
eu fui Adjunto da Seap, foi1Tlalmente ~ mas. in
formalmente, eu respondia ao Josê Carlos_ Braga, 
que na época, acumulava os dois cargos: Cinab 
e Seap. 

o· sR. RELATOR (Mauro Borges)- Cinab e 
o quê? 

O SR. CARLOS HENRIQUE LEAL DE MORAIS 
-C'mab e seap. Acumulava Os dois cargos: Cinab 
eSeap. 

O SR. RELATOR (Mauro Borges)- Quer dizer 
que a situãÇão da Seap com a Cinab, na verdade, 
é _uma situação de colaboração mas, legaJmente, 
as decisões eraro mais do Cmab? 

O SR. CARLOS HENRIQUE LEAL DE MORAIS 
- Legalmente eram os- votos que amparavam 
e que davam uma cobertura legal a todos os pro-

~ cesses;- Eles, obrigatoriamente, tinham que ser 
do Gnab e havia, obviamente, uma participação 
a nfVel de assessoramento, como o Senhor diz 
da Seap. 

O SR. RELATOR (Mauro Borges)- Mas na 
parte de assessoria.técnica de produto, estas ooi
sas,:-o Cinab não estava suficientemente equipado 
vivia quase permanentemente na SEAP. Os pro
blemaS, digamos aSsim, mais técnicos, não os 
problemas de decisão política. 

O SR. CARLOS HENRIQUE LEAL DE MORAIS 
- Se V. EX' me permitir eu diria que nenhum 
dos dois quadros, nenhuma das duas organiza
ções ou tinham quadros na quantidade ou na 
qualf<!;lde desejável para o tipo de trabalho que 
efe se propunha a fazer. -- o 

Aí riós temos-que separar bem, vamos dizer, 
o periodo anterior a minha entrada, quando exisM 
tiam duas estruturas em paralelo, que eram Cmab 
e SEAP, da minha época, quando as duas se 
mesclaram. Acredito qUe não haveria porque dizer 

-qUeOSEAP teri~ elementos mais competentes, 
na análise dos problemas, do que a Cinab, acho 
que eles se equivaliam e os dois eram deficientes. 

O SR. RELATOR (Mauro Borges) - Consta 
d95 arquivos desta CPl a_ Ata que teria sido da 
última reunião do Cinab, a quinta reunião, reali
zada em 3 de setembro de 1986. 

V. EX' participOu -de a19um2í' reunião do Cinab
durante- o período em que ocupou a Secretaria 
Adjunta? 

O SR. CARLOS HENRIQUE LEAL DE MORAIS 
- Não, eu não participei. Vim para o Governo,· 
no dia 20 de setembro de 1986 tentei organizar, 
por três ou quatro vezes, a pedido do Ministro 
Dílson Fu.naro, uma reunião do Cinab, mas, pelo 
problema de agenda, nuncci foi pOsSível a dmtre
tização dessa reunião. Então, nunca participei de _ 
nenhuma reunião executiva do Cinab. 

O SR. RELATOR (Mauro Borges),..- Essa jun
ção do SEAP com_o Onab chegou a ter um ato 
legal, ou foi mais uma ConveniênCia mútua, um 
acordo de boa vontade, u.ma justaposisãO de atiVi
dades? Foi r~amentado em lei? 

O SR. CARLOS HENRIOOE LEAL DE MORAIS 
- Não. Na verdade, o que ocorreu foi que o 
Secretário Especial da SEAP passou a exei-cer 
-a s-ectetana dQ C'mab. 

O SR. RELATOR (Mauro Borges) - Mas, al, 
foi quando afastou o Cinab, quando praticamen
te. .. __ 

O SR. CARLOS HENRIQUE LEAL DE MORAIS 
- O Onab continuou existindo coffio órgão que 
detinha todo o aparato legal para a administração 
dos estoques do Governo, então .. , 

O SR. RELATOR (Mauro Borges) -Mas não 
- tinha uma lei que obrigasse duas assinaturas, cU

gamos assim, uma obrigação dessa junção, desse 
casamento permanente? 

O SR. CARLOS HENRIQUE LEAL DE MORAIS 
-Não. · 

O SR. RELATOR (Mauro Borges) -Era mais 
um acordo de conveniência administratiVa?- - -

O SR. CARLOS HENRIQUE LEAL DE MORAIS 
- Exatamente. Quer dizer, não havia a neces
sidade da assinatura da SEAP, no caso, para a 
concretização dos_ pro_~sos. s6 a do C:mab bas-
taria? --

0 SR. RELATOR (Mauro Borges) -Sendo o 
voto 55, de '18 de setembro de 1986,- e o voto 
56, de 31 de março 1987, o período entre eles 
é superior a três meses. O Gnab foi deSativado, 
não se reuniu_ rnais, a direção passou a ser feita 
peJa Seap? _ 

O SR. CARLOS HENRIQUE LEAL DE MORAIS 
-- Não entendi a pergunta. 

O SR. RELATOR (Mauro Borges) - Só para 
. esdarecer, ~s_sa -CPJ trabalha até 31 de __ março 
de 1987 e os dois :últimos votOs do Clfi!\B- são 
o 55 -e o 56 - o 55 .é. de 18 de dezembro e 
o 56 é de 31 de março. Jntennedia eStes dois 
votos 3 meses; a pégunta é: o que o CINAB 
fez durante 3 meses? S6 gerou um vófu durante 
3 meses? 

O SR. CARLOS HENRIQUE LEAL DE MORAIS 
- Quando assumi a Secretaria Adjunta, muito 
pouco ainda restava,_ em termos de importações 
e negociações. A grande maioria das importações 
já havia sido concretiz,a.da,. ~tão, a nossa função 
era de administrar o que já existia. O aNAB, nesse 
período, não fez nenhum voto, pOrque não havia 
nenhuma necessidade de importação adicional. 
Francamente, não me lembro que é o voto de 
31 de rrtal'ço de 1987. 

O _SR. RELATQR (Mauro Borges)- Houve al
gUma importação ifnporta.irte, depois de março 
de 1g87? 

O SR. CARLOS HENRIQUE LEAL DE MORAIS 
-Não; quer dizer, houve um contrato muito gran
de assinado e que se refere a esse VQto .de 18 
de dezembro que foi a importação de leite e conti
miou õcortendo a chegada desse produto. Até 
houve um canc·elamento de parte dessas importa
ções, mas boa parte continuou. O processo foi 
anterior, mas a chegada da mercadoria tranS<:or
reu durante todo o ano de 1987. 



1786 Sexta-feira 17 DIÁRIO DO CONQRESSOJiACIQNAL (Seção II) 

O SR. RELATOR (MaurO-BorgeS)- Havia uma 
rotina operacional, à qual V. S• se submetia. Na 
SEAP, por exemplo, V. 5' tinha liberdade para 
agir, assim, por corita p[ópria, sem Se -Submeter 

. muito a essas normas de fuil.clonamento? 

O SR. CARLOS HENRIQUE LEAL DE MORAIS 
- Nós procurávamos, dentro do possível, nós 
tínhamos uma deficiência muito grande em ter
mos de informações técnicas. Infelizmente toda 
a estrutura de abastecimento no País é muito defi
cite com relação a lsso. Então, nós procurávamos, 
na medida do possível, nos basearmos em estu
dos iécnicos, em rel~tc?rios dos responsáveis por 
essa área, por área especffit:a, mas eu diria a V. 
EX' que nós tínhamos, da parte do Ministro Funaro 
Uma Qrande dose de, vamo~. dizer; bPerdade, para 
tomarmos as decisões e prçcedimentos rotinei
ros. 

.. O SR. RELATOR (Mau.i'o s'orges) Decorrente 
dessa pergunta, a quem cabia autorizar a emissão 
de guias pela CA~ · · 

O SR. cARLOS H~I'lRIQUE LEAL DE MORAIS 
-Ao Diretor da 0\CEX. Na verdade, ao Diretor 
da CACEX. A função do CINAB era simplesmente 
balizar- vamos dizer -·os montantes, quando 
fássem pela inidativa privada, os montantes a se
rem ir'nportados, e informalmente havia reuniões 
com a CACEX- para tentafseâefinir os critérios 
que seriam ubiizados na col)cessão des_sas guias. 
Com relação às importações efetuadas pela Inter
brás e pela Mantreive, que seria a segunda empre
sa agente externa do Qovemo, havia um comu
nicado à CACEX, vindo do CINAB, solicitando 
a emissão d~ guia correspondente._ Nesse caso 
-vamos dizer- na respons.abilidade pela emis
são havia uma ,SOlicitação por parte do CINAB 

· para emissão. Á autoiização 'é sempre do Diretor 
· da CA.CEX, ·mas .informaln'l.~nte elas eram ... 

O SR RELATOR (Mauro Borges)- A informa
ção aqui é um pot.ic_o diferente da que foi prestada. 
Não se pergunta pelo processo interno da CACEX 
de emissão de guias, mas a vinculação com a 
SEAP ou_ ONAB, com a CACEX, para que a guia 
fosse emitida, quer dizer, a CACEXdeveria receber. 

· algum tipo. de comunicado do SEAP. E quem 
é que tinha autoridade para fazer isso, se era o 
SecretáriO-Adjunro, se era só o Secretário, se era 
o M.inistro, queffi é que tinha autoridade e como 
é que ele procedia isso, do ponto de vista docu
mental? 

O SR CARLOS HENRIQUE LEAL DE MORAIS 
- Bom, o procedimento no nosso caso, a rúvel 
de Secretaria Adjunta, nós balizávamos isso por 
comunicação, por escrito, por te1ex, solicitando 
essas autorizações. LegaJmente quem deveria fa
zer essa solicitação era 6 Secretário do Cinab, 
no caso, na minha geStão, José Carlos Braga .. 
Agora, devo dizer qúe muitas vezes, por motivos 
até de nOrma, eu mesmo autorizei vários casos 
de emissão de gui~ sempre por escrito, com a 
rriíriha: assinatura como Secretário-Adjunto res
ponsável por essa área. 

O SR RELATOR (Mauro Borges)- A questão 
da estipulação das quantias a importar, como é 
que eram fixadas? Quantidade era o produto de 
que? A decisão final era da quantidade? 

O SR; "CARLOS HEI'iRJOOE LEAL DE MORAIS 
Normalmente 'era W1J8. reunião de consenso. 

Ei.i'ilãO Participei da grande maioria dessas impor
tações, elas foram anteriores a minha gestão, mas 
durante toda a gestão Funaro, vamos dizer, ouvia
se muito os representantes das várias entidades 
e das várias empresas ínteressadas ou participan
tes no processo, para- se tentar definir, ou seja, 
nenhuma eStimativa de quantidades sobre ne
nhum dos artigos importados foi tomada aleato
riamente. 

O SR~ RELATOR (Mauro Borges)- Mas era 
um con~nso de quem? _ 

O SR. CARLOS HENRIQUE LEAL DE MORAIS 
- Era um consenso, vamos dizer, a nível de 
SEAP, a_ nível de ~ssoria do Ministro, baseado 
em-relatórios internos dos_ membros da SEAP 
- CINAB, que eram frutos de cantatas mantidos 
com entidades de class_e_ e_oom empresas priva
das. 

O SR RELATOR (Mauro Borges) -E a indica
çãO dos importadores? Pelos documentos que 
temos dos depoimentos anteriores, 95% do pes
soal envoMdo diz sempre que a escolha dos im
portadores, as definições de quantidades, de 
quem impõrtar, o que pagar e de quem comprar 
eram sempre definições privativas da SEAP -
CINAB. Isto é fato? 

O SR. CARLOS HENRIQUE LEAL DE MORAIS 
-É fato. 

O SR. RELATOR (Mauro Borges) - Quer dizer 
que o restante abaixo desse vértice da pirâmide 
importadora é basicamente a operacionalização? 

O SR. CARLOS HENRIQ{JE LEAL DE MORAIS 
- Ai temos vários casos diferentes; para vários 
produtos temos várias rea1idades aí. A responsa
bilidade pelas quantidades _sempre foi da SEAP
CINAB, ou seja, a SEAP-CINAB teriam que balizar 
os 'voJumes a serem importados. Isso sempre foi 
dessa maneira. 

A part:lr de um sinal, vamos dizer, de uma auto ri~ 
zação de negodação, havia, por parte dos agentes 
- no caso, agentes externos -:---autorização_ para 
se cotar.ASEAP-CINAB não negociava: tinha um 
agente para negociar, no caso das importações, 
no caso da lnterbrás. Baseado em alguns critérios, 
autorizava esse agente a negociar e trazer as me
lhores propostas e melhores condições. A decisão 
final era da SEAP-CINAB, mas a participação dos 
agentes não eia pura e simplesmente de execu~ 
tora. Ela era participante no sentido de ser o braço, 
o órgão agente externo. 

O SR. RElATOR (Mauro Borges)-- A indica
ção das r~giões beneficiárias das distribuições era 
feita exclusivamente peJa SEAP-CINAB? 

O SR. CARLOS HENRIQUE LEAL DE MORAIS 
- Era. Serrij:>re foi feita noS kiC:iis de execução. 
Nessas destinações, basicamente estaríamos fa
lando do produto de carne. Houve a definição 
por um abastecimento às regiões metropolitanas 
somente, e houve uma tentativa de compatibi
lização dessa distribuição de _acordo com os con
·sum~~ pe~-~-~ ~stentes ~m ca$ ~i~de. 

O SR. RELATOR (Mauro Borges) -Sobr_e_essa 
questão do cancelamento de importações: ele 
ocorreu e quem decic:fiu? 

OSR CARLOS HENRIOOE LEAL DE MORAIS 
-Em qua1 produto? 

O SR. RELATOR (Msuro Borges)- De modo 
geral, em qualquer produto. 

Junlio de198B 

O SR.-tARI:os-liENRIOOE lEAL DE MdRii!S 
- Existiram vários cancelamentos após a nossa 
saída do Governo. Houve, realmente, __ uma mu
dança substancial no nível de poder aquisitivo 
da população, que se refletiu por urna queda via-. 
lenta de consumo.~ realidade, após a nossa saída, 
fiCOu -CQffipletamente diferente. Eu mesmo che
guei a patrocinar cancelamento de importações. 
N. teriamos que defrnir em _qual c~~;,o específico. 

O SR RElATOR (Mauro Borges)- A Cabal, 
por exemplo, era uma guardadora daquilo que 
era importado. O que podia guardar ela guardava 
e ficava esperando as ordens de ve,nqa. 

O SR. CARLOS HENRIQ<.JE·LEAL-DE MORAIS 
- A Cabal tinha diretrizes, ela recebia diretrizes 
e tinha que efetuar ... 

O SR. RELATOR ·(Msuro Borges) - Mss eles 
nãO escolhiam a quem vender? _ 

O SR. CARLOS HENRIQ{JE LEAL DE MORAIS 
-Não, mas ... 

O SR. RELATOR (Mauro Borges)- É um en
tendimento da Cabal com a SEAP, CINAB para 
a colocação, o repasse, digamos· assim, a venda 
da Cabal para outros setores? 

Ó SR: CARLOS HENRIQUE LÉAL DEMoRNS 
-Aí, a CobaJ. Basicamente são dois produtos, 
carne e leite. Havia uma_ orientaçao sempre da 
SEAP e CINAB quanto às regiões e havia uma 
orientação quanto aos critérios. Procurou-se f~r 
um entendimento com as entidades de class.e, 
em cada Estado, visando a uma distribuição eqüi
tativa do produto que, no momento, naquela épo
ca, era escasso, entre os vários segmentos, vamos 
dizer, distribuidores. Então, no caso específiCo da 
carne, tínhamos supermercados, açougues, ou
tras entid~des ... 

O SR. RELATOR (Msuro Borges)~ Se uma 
faixa que havia autorização, já assim Com diretriz, 
numa maneira de fazer, ou em todas as vendas 
era preciso consultar a CINAB e o não? 

O SR. CARLOS HENRIQUE LEAL DE MORAIS 
- Não, havia uma diretriz básica e dentro dessa 
díretriz, qualquer coisa fora dessa direbiz a· Cabal 
consultava, pelo menos na minha gestão, consul
tava a SEAP e o CINAB. 

· OSR RELATOR (Mauro Borges)- Que docu
mentos usavam para issO? Era telex? Apenas te1ex 
ou haveria confirmação por outros? 

O SR CARLOS HENRIQUE LEAL DE MORAIS 
- Na minha gestão com a ·cabal, especifica
mente, todas as _comunicações eram feitas por 
telex. Então, todas as trocas de informações, de 
autorizações, todas estão documentadas por te
lex. 

O SR. RElATOR (Mauro. Borges) -Algum Mi
nistro do ONAB tomava conhecimento dessas 
decisões ou indicava como elas deviam ser toma
das? Quer dizer, a conduçaO da SEAP e SINAB 
era feita por iniciativa, assim uma liberdade de 
iniciativa ou o Ministro intervia continuamente di
tando normas ao próprio SEAP e ClNAB?-- ---

·-O SR: CARLOS HENRIQUE LEAL DE MOR!\IS 
-Não; ditando normas não; mas havia dos cinco 
Ministro_s membros do ONAB, tínhamos uma in
tegração muito grand~ com a Agricultura e Plene
jamento. Obviamente, sobre casos específicos fa-
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liam reuniões periódicas e cantatas períodlcos 
com os vários órgãos dos dois Mil:tistérios. No_ 
caso do Ministério dos Tra-nsportes tínhamos com 
o Secretário-Geral, que era o representante do 
Ministro, muito mais nas questões ligadas ao Mi
nistério dos Transportes, questão portuária, ques
tão capatazias, e muito pouco com o Ministério 
da Indústria e Comêrcio. Então, não havia nenhu
ma imposição. Agora, havia contato regu1ar_. 

O SR. RELATOR (Mauro B9rges) - Falando 
sobre confiança, tinha uma certa dosagem não 
limitada, como é que os Srs. pediam a opinião 
do Ministro? Quer dizer, em que casos, por exem
plo, o Ministro intervia. E era quem tomava deci
são ou os Srs. que perguntavam?~- -- -----

0 SR. CARLOS HENRIQUE LEAL DE MORAIS 
-o Ministro da _Fazenda no caso? 

O SR. RELATOR (Mauro Borges) -O Ministro 
da Fazenda ou os Ministros_ do_ ClNAB, ele era 
o Presidente. O _Vic~Presidente quem era? O Mi
nistro da Agricultura? 

O SR CARLOS HENRIQUE LEAL DE MORAIS 
-O Ministro da Agricultura. 

O SR. RELATOR (Mouro Borges) -Pois é. 
As consultas eram feitas s_is_te_m_aticamente ou eles 
tomavam a iniciativa de interferir, de orientar? Co
mo era feito esse mecanismo? 

O SR CARLOS HENRIQUE LEAL DE MORAIS 
- Havia sempre uma ctiscussão com os 6rgãos 
envolvidos. Aí temos, também, vários cas_os dife
renciados. Os grandes, os casos maiores, mais 
significativos, todos envolveram cQnsultas aos Mi
nistros do CINAB e muito mais do que as Minisb'o$ 
às assessorias dos Miriistros. Quer dizer, nada foi 
decidido assim, tota1mente à revelia. 

O SR RELATOR (Mauro Borges) -Assessoria, 
em nome do Ministro? 

O SR. CARLOS HENRIQUE LEAL DE MORAIS 
-Assessoria em nome do Ministro. 

O-SR RELATOR (Mauro Borges) -Porque, 
na verdade, os ministros não tinham tempo, prati
camente não partkipavam. Reuniões do ONAB 
foram só cincO. 

O SR. CARLOS HENRIQUE LEAL DE MORAIS 
-Eu devo dizer a V. EX' que tentei, durante sete 
meses, marcar uma reunião com o CINAB e não 
consegui marcar por problemas d.e agenda de 
todos os ministros. Realmente era._ muito com
plicado. 

,o SR. RELATOR (Mauro Borges) -Tem al
gum exemplo para esclarecer essa questão da 
intervenção dos ministros. nijo digo apenas o Pre
sidente e nem o Vice-Presidente, mas de um mo
do geral dos ministros componentês do aNAB. 
Tem algum exemplo de intervenção deles? 

O SR. CARLOS HE!'IRIQQE LEAL DE MORAIS 
- Informalmente nós tínhamos contatos cons-
tantes com vários mini.stérios, inclusive, não per
tencentes ao CINAB. Os minist_érlos militares, por 
exemplo, nós, muitas vezes tivemos reuniões, com 
os responsáveis por esses ministérios,_ não com 
os ministros, mas com a sua assessoria, no sen
tido de se resolver o abastecimento desses minis
térios. Nós tínhamos contatos mais ou menos 
regulares com assessorias de outros ministérios 
para questões locaJizadas, questões estaduais, às 

vezes, regionais. t4as. um exemplo daro de inter
venção de mini~ não me_ ocorre, no momento. 

O SR. RElATOR (Ma.W'O Borges) - Os Votos 
eram levados pOsteriOrmente, quase sempre para 
aS famosas reuniões dó Conselho Monetário, por 
telefOne, por consulta telefónica. Os votos dos 
ministros erãm ptaticariiente a posterlorf. Houve 
algum caso na sua lembrança, que algum minis
tro tenha se _recusado ao referendo pela dedsão 
tom-ada Pelo Presidente ou pelo Vice-Presidente? 

OSR. CARLOS HENR!Cl<Jf LEAL DE MORAIS 
- Não. Não é do meu conhecimento nenhuma negãüVã. - - -- -- -- - -
-o SR. RELATOR (Mauro Borges)- Não soube 

ter havido isso antes? 

-~O SR. CARLOS HENRIQUE LEAL DE MORAIS 
- Não. Com_relaçã.o ao QNAB não é do meu 
conhêdmento. 

O SR RELAJOR_(Mauro_ Borges)~ Mais uma 
pergunta que podia ter sido feita de início ou dei· 
xãda por últimO, mas vciu Jazê-la logo. 

V. $9 recebeu o pectido de trazer uma documen
tação? Fornecer Uina documentação para com
plementar -o- relatório? A sectetana da Comissão 
li;_~ e!I.Y}~~ J.!ffi pedi4o. 

- OSR. CARLOS HENRIQUE LEAL DE MORAIS 
-EU reêebi uma comunícação,juntamente ,eom 

· i'fcôrtVbcação, de que se eu tivesse em meu poder 
alguma documentação que gostasse de anexar 
ao processO que eU deveria encaminhá~la a essa 
Mesa 

O S[l. RElATOR (Mauro Borges) - Não foi 
menciOnada ~S:urila coisa expecífica que o Sr. 
deveria trazer? 

O SR CARLOS HENRIQUE LEAL DE MORAIS 
...:.::.; Não, porC:Jue ... 

_ O SR.. RELATOR (Mauro Borges) - Vamos 
deixar para lá. Esse pedido foi feito no dia 25 
de abril e reiterado por telefonema e telex. O Sr. 
não trouxe nada? 

O SR. CARloS HENRIQUE LEAL DE MORAIS 
~--Não. Se V. ~ me permite. Eu entendi qUe_ 
a documentação, no caso de ser do meu interesse 
e se tivesse algum documento eu deveria anexar. 
Não enteru:Ii isso como um pedido de anexação 
de documento. Não tenho nenhum documento 
da minha geStão como Secretário-Adjunto. 

O SR. RELATOR (Mauro Borges)- V. St não 
guarP,ou n_ada no seu ~ pa~~ul~? 

O SR CARLOS HENRIQUE LEAL DEMORAIS 
-Absolutamente não! Primeiro, porque em toda 
m.k!ha gestão não me ocorreut em nenflu~ tjiO
mento; ~nhum tipo de n~essi~de de guardar 
aJgum tipo de documento com vistas a alguma 
marcação. 

O SR RELATOR (Mauro Borges) - A secre
tária foi lá para trazer o pedido que foi feito pé!ra 
se esclarecer em detalhes. 

.O SR CARLOS HENRIQUE LEAL DE_MORAIS 
.-....:_:Realmente, eu deveria dizer a V. Ex!' que eu 

. estaria impossibilitado de fornecer uma docu
roentação por falta efetiva desse documento. Eu 
teria que me dirigir hoje ao ONAB, à SEAP para 
tentar fazer o leYcUltamento desses. 
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O SR. RELATOR (Mauro Borges)-, O docu
mento tem sido pedido a grande número de de
poentes. Naturalmente há alguns.que saem e vão 
d_esempenhar outras funções fora do serviço pú
blico _e têm mais dificuldade, a não ser que tenha 
tido a precaução de ter uma_ coisa essencial da 
sua participação, do seu envolvimento, ria Solüção 
dos problemas, o que seria uma medida de pru
dência, sobretudo, conhecendo a tradição de de
sordem da administração brasileira, de um modo 
geral. Então temos pedido e, .de_modo geral, eles 
têm vindo. 

O SR. CARLOSJ:iENRIQUE LEAL DE MORAIS 
-Se V. Elr me permite, eu não me enquadraria, 
vamos dizer, no modelo do funcionário, vafnos 
dizer, de carreira_ da função pública. Realmente, 
não me preparei para isso, e, durante toda a minha 
gestão não tive essa precaução por não consi~ 
derar necessário. 

OSR. RELATOR (Mauro Borges) -Mas é sem
pre bom.--- -

Quando V. s~ foi empOssado no cargo de Adjun~ 
to, foi enviado a V. s~ um oficio do Presidente, 
Senador Dir<::eu Carneiro que, ein ciência diZ: "ln
formamos ao depo_ente que a documentação que 
suste~~ S.l:l,a~_ afirtl'!aÇões no depoimento, deverá 
ser encaminhada à Secretaria da Comissão, 48 
horas antes da re_união." 

Quer dizer que V. Ex" não achou que nenhum 
documentq seria nece$sário, O)J estaria em_ s~u 
poder? O que iem sobre a sua participação natu
ralm.ente está lâ? 

O SR. CARLOS HENRIQUE LEAL DE MORAIS 
- Realmente, não tenho nenhuma documenta· 
ção em meu poder que pudesse siJstentar alguma 
afirmação minha. 

O SR. RElAToR (Maui-o Borges) -Teria sido 
do bom alvitre se houvess~ um telex ou uma 
correspondência previnindo a ComísSão que não 
teria nenhuma documentação. Seria. úti). 

O SR CARLOS HENRIQUE LEAL DE MQRAIS 
---:-Peço desculpas a V. Ex" Realmente, não tinha 
conhe_cimento do procedimento. 

O SR. RELATOR (M<luro_Borg~s) -Pois não. 
Então vamos ao setor do arroz. 

Quaricto V. S' foi empossado no cargo-de Adjun
to da SEAP tornou conhecitne_nto çlo problema 
colocado pelo número excessivo de guias emiti
das pela Cacex? 

O SR. CARLOS HENRIQUE LEAL DE MORAIS 
-Bom, o grande problema com relação à ques~ 
tão do arroz foi, na verdade, o dos portos, o proble
ma dã liberação _dos_ produtos pelo atravanca~ 
mento excessivo dos portos. A quantidade de: ar~ 
roz liberada me pareceu excessiva, acho que o 
número foi de 30; 40% superior à necessidade 
real. Mas, é uma afirmativa que considero mais 
fácil de reiterá-la agora, na época não era uma 
_coisa tãQ nítida. Participei muito pouco do proble
ma_do arroz justamente porque, no momento da 
minha entrada, as guias já tinham sido emitidas, 
e a minha interferência no problema foi só no 
sentido de se c_onced.er prazos um pouco maiores, 
para a internação do produto, devido ao problema 
do atravancamento do_s portos. 
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O SR RELATOR (Mauro Borges)--:- V. s• con~ 
cardou que o qyantitativo constante da guia era 
realmente excessivo? 

O SR. CARLOS HENRIQUE LEAL DE MORAIS 
- Eu considero que, em uma análise posterior, 
foi um poaco excessjvo. Agora, houve num pri
meiro momento, ao redor de mars:o de 1986, 
uma informação vinda do Rio Grande do Sul de 
que devido a problemas de estiagem, teriamos 
uma quebra de safra ao redor de 40% na produ
ção de arroz do Rio Gran'de"-do Sul, o que signifi
caria por volta de 1.5 milhão de tonelada. Essa 
informação acabou se revelando exagerada, a 
quebra da safra foi muito pequena; foi uma quebra 
de safra ao redor de 500 mil toneladas, mas, quan
do a confirmação dessa informação chegou, já 
tinham Sido autorizadas as importações. 

O SR. RELATOR (Mauro Borges) - E teria 
havido alguma providênda com relação a esse 
excesso, por parte da SEAP/CINAB, para conigir 
ou controlar esse pedido excessivo de importa~ 
çóes na tentativa de conter o problema? 

O SR. CARLOS HEI'IRIQGE l.EÀÍ.. DE MORAIS 
- No caso do arroz, especificamente, como as 
guias foram emitidas para a iniciativa privada, real~ 
mente não havia mafs nenhum tipo de atuaçào 
que a SEAP/dNAB pudessem ter, as guias já esta~ 
vain emitidas, Na minha gestão, a (mica coisa 
que eu fiz foi não conceder prazos maiores para 
empresas que não tivessem comprovadamente 
navio ao largo, ou seja, mercadoria já perto dO 
porto, que não podiam entrar pelo atravancamen~ 
to dos portos; a única providência que tomei foi 
no sentido de não renovar nenhuma guia, que 
pudesse comprovar que o produto estava em 
águas territoriais brasileiras. Fora isso, não havia 
mais nada. 

O SR. RELATOR (MaurO BOrges)- Fof feito 
algum cancelamento de guias? 

O SR. CARLOS HENRIQUE LEAL .DE MORAIS 
- Cancelamento, não. Foi feita nãO emiSsão de 
guias, algo como duzentas mil toneladas. Isso na 
minha gestão. 

O SR. RELATOR (Mauro Borges)'-. Quer dizer 
que não houve-mUita possibilidade de conter esse 
excesso ·de importações? - - - - - ---

0 SR. CARLOS HENRIQUE LEAL DE MORAIS 
- Não. A possibilidade haveria, no momento da 
emissão das guias. Após isso era uma atividade 
da iniciatiVa privada, então, constituiria uma vio
lência, qualquer tipo de __ corte nessas importações. 
Isso seria objeto de uma atuação anterior à emis-
são das guias. nunca posterior. . 

O SR. RELATOR (Mauro Borges)-V. S• sabe
ria dizer por que a CaceX teria emitido tan~s guias 
amais? _____ _ 

O SR. CARLOS HENRIQUE LEAL DE MORAIS 
-Não, realmente, eu não saberia dizer. 

O SR RElATOR (Mauro Borges) --Teria a 
CA.CEX felto emissão de gujas sem voto? 

O SR. CARLOS HENRIQUE LEAL DE MORAIS 
-Não é do meu conhecimento que-eles tenham 
feito emissão de guias sem cobertura. vamos di
zer, de votos. Realmente, eu não estou a par des-
sas. .. 

O SR. RELA. TOR (Mauro Borges)- Quer dizer 
que não foi do seu conheCimento que houve 
emissões de guias sem voto? -
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··o SR CAALoS HENRIQUE LEAL DE MORAIS 
- Não. Não no minha gestão. 

O SR. RELATOR (Mauro Borges)-O Sr. leve 
muita relação com a CACEX; -relacionamento de 
serviço? __ 

O SR. CARLOS HENRIQUE LEAL DE MORAIS 
-Muita. 

o· sR. RELATOR (Mauro Borges) - Com 
quem, geralmente, o Sr. se relacionava? 

O SR. CARLOS HENRJQ(JE LEAL DE MORAIS 
- Relacionava~me com Roberto Fenli, que era 
o Diretor, e com o Maurício de Assis, que era 
responsável pela DIAU, que era a seção da CACEX 
responsável por todos esses produtos. 

O SR. RELATOR (Mauro Borges)- V. S• sabe
ria dizer por que o prazo fmal de interação do 
arroz, estabelecido pela Carta Circular n"' 157 da 
ÇACEX, comO sendo de 30 de setembro de 1986, 
não foi obtido? 

O SR. CARLOS HENRIQUE LEAL DE MORAIS 
"""'7" Pelas r~s que eu expus antes a V. Ex?1 
Nós tínhamos, nesse momento, um atravanca~ 
menta dos principais portos do País, no caso, 
Santos e Rio, e uma série de navios carregados 
de arroz estavam ao largo, ou seja, estavam em 
águas territoriais brasileiras, e não podiam atracar 
por problema de espaço portuário. Então, como 
eu disse a v. Er, na minha gestão, eu assumi 
em princípio de outubro, somente autorizei a pror~ 
rogação das entradas de produtos dos produto 
que, efetivamente, pudessem comprovar que es
tavam em águas terrftoriais brasileiras. 

O SR. RELATOR (Mauro Borges)- Atravãs 
de que documento foi formalizada a prorrogação 
de prazo de inter'!J.ação? Foi um telex? 

. -Õ SR. CARLOS HÉNRIQUE LEAL DE MORAIS 
- EU adiO que foi um telex oficio. Eu devo ser 
sincero a V. Ext, não me lembro exatamente, mas 
eu acreditO que foi através de telex. _ 

O SR. AssESSOR..:.. Segundo dadoo fomeci
d~~ à CPI pela 0\CEX. sobre emissão de guias, 
nós ~emos um mapã ae emissão ae guias mensal 
fof!lecido à CACEX por importador. Existe uma 
informação de que no mês de.outubro de 1966, 
portanto, no mês seguinte ao do prazo final da 
Carta Circu1ar, foram emitidas guias equivalentes 
a 250 mil toneladas de artoz. Quer dizer, a emissão 
de guias foi posterior ao prazo de internação. Por
tanto, supostamente, esse navio nem estava ao 
largo, já que no mês segWnte ao da intemaçao, 
ao prazo final, a guia tinha sido emitida. É do 
seu conhecimento? 

. 9 SR. CARLOS HENRIQUE LEAL DE MORAIS 
_:. Não ê ~" meu cohh~imento. Agora, aqui, 
ri& devemos ver ümá cóisa:- OS procedimentos 
da CACEX, como é que são os procedimentos 
da CACEX? Existe a emissão da guia de impol'
taçáo? Existe o compromisso da CACEX da emis
são de guia? Quando se emite urna guia de impor~ 
tação se recolhe 0,9%, que é a taxa da CACEX, 
e existe o registro de importação na C\CEX. En
tão gostaHa que fosse verificado se na cobertura 

~~::;!j~~fu,~~~s:ro~~:a~:~ =~~· 
direito à emissão de guias, e estas companhias 
já não tinham esses dbcumentos da CACEX de 
r~gistros de importação, com posterior emissão 
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Qe guias. Parece-me -que este é o caso, não é 
do meu conhecimento isto, mas não saiu, a partir 
do dia 5 de outubro, que foi quando eu assumi 
na secretaria Adjunta! não saiu nenhuma autori
zação do SEAP~CINAB para emissão de guias. 
Efrtá.o, ou a CACEX já as tinha, ou seja, já tinha 
essa á:Ut:Orização para emissão, ou ela estava, sim
plesmente, regularizando uma autq$ação num 
regiSfrO-aé importação já feitO nessa época. 

O SR. PRESIDENTE (Qd Sabóía de Carvalho) 
-Muito bem. O Sr. Assessor vai dar um esclare
cimento. 

O SR. ASSESSOR- É s6 uma questão, Dr. 
Carlos Henrique Morais, nessa parte aí do adia~ 
menta do prazo limite para internação. EU qUeria 
saber do Sr. o seguinte: a partir da data em que 
o· Sr. tomou posse como Secretário-AdjuntO, es
ses adiamentos que foram concedidos na data 
da poSse do Sr. já estavam em águas Territoriais? 
Isto pelo seguinte: porque o argumento que o 
Sr. está utilizando é de que o adiamento era con
cedido só quando o navio estava próximo aos 
portos. Mas, sabemos que os adiéll't:J.entos suces
sivos foram concedidos até o fina) de dezembro. 

O SR. CARLOS HENRIQUE LEAL DE MORAIS 
-Até o fllla1 de novembro. 

O SR. ASSESSOR - Eu gostaria de checar 
isto, mas a minha impressão é de que era até 
o final de dezembro. Tudo bem. De qualquer for
ma, a questão é esta: não poderia haver o caso 
de um navio estar fora de águas territoriais em 
outubro e chegar em águas territóriais brasileiras 
no início de novembro, e aí, no início de nevem~ 
bro, depois que o navio já estivesse em águas, 
aí sim, é que ele fatia o pedido de adiamento. 

O SR. RELATOR (Mauro Borges) -não leve 
nenhuma situação desta? 

o SR. CARLOs HENRIQU!': LEAL DE MORAlS 
---,A capacidade que SEAP-5inap tem de policiar 
este tipo de coisa é praticamente inexistente. O 
Sr. tem qUê confiar informações dos vários órgãos 
envolvidos. Efetivamente, nós tfnhamos o casó 
de que a grande maioria dos importadores de 
arroz estavam com navios ao largo ou navios com 
programação de safda, e qUe não saíram porque 
sabiam que não iam entrar aqui, porque não havia 
espaço portuário, era uma questão de bom senso 
a prorrogação dessas licenças de importação. 

O SR RELATOR (Mauro Borges) -lsto.signi
fica que o Sr. não exclui, i_nch . .tsive, possibilidade 
de que a1guns navios ainda !$tivessem no porto 
de origem, e poderia haver até caso deste tipo: 
o navio ainda estava no porto de origem mas 
se autorizava o adiamento porq'ue se sabia que 
não haveria espaço quando ele chegasse. 

O SR CARLOS HENRIQUE LEAL DE MoRAIS 
- Eil não excluiria essa possjbilidade. Eu não 
imagino que tenha acontecido isto, mas eu não 
excluiria essa possibilidade. Sabendo que _um na
vio paga, em média, aJgo como 5 a 6 mü dólares 
por dia de demunage, ou seja, o navio chega 
aqui e tem uma prancha de desembarque de, 
vamos dk:er, de 5 dias, e por qualquer dia adiciona] 
ele paga de 5 a 6" rilil clóJares, eu não exclufria 
a possibilidade de um importador, sabendo que 
o navio ficaria 30 dias ou 40 diaS ao largo, como 
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aconteceu realmente, dele segurar o navio no_por
to de origem, e só efetuar a irnPÇ>rtação quando 
ele tivesse disponibilidade para a d~carga. Eu 
não excluiria essa possibilidade. Não é do meu 
conhecimento. As informações que nós tínha
mos, tanto da Cacex quanto dos órgãos, no caso 
o Miilistério dos Transportes, é de que, realmente, 
os navios não podiam entrai. Então, eu não fui 
policiar, caso a caso, saber se, efetivamente, o 
navio "x" estava lá ou não. Eu achei que era wna 
questão, realmente, de bom senso. Todos os im· 
portadores tinham interesse muito grande em ter 
mercadoria no País, naquele momento; e não ha
via por que, não havia nenhum interesse dos im
portadores em atrasar a entrada. Ao contrário, 
havia um interesse em acelerar a entrada dos 
produtos. Então, ao contrário, pareceu-me uma 
medida até lógica,· naquele momento de consu
mo exacerbado, que eles procurassem ter a mer-
cadoria aqui dentro. --

O SR. RElATOR (Mauro Borges) -Só mais 
·uma questão, aproveitando esta informação, Dr. 
Morais: há, de qualquer fonna, um problema de 
equanimidade envolvido nesse adiamento da in
ternação. Algumas empresas, em determinado 
momento, talvez antes que o Sr. estivesse toinado 
posse, houve uma decisão por parte da SEAP 
no sentido de solicitar que as empresas que sen
tissem que não teriam condições de internar o 
produto, nas condições previstas pelo comuni
cado, que elas devolvessem as guias ou desistis
sem de importar, com isenção de quaisquer pena
lidades. E, pelo menos algumas fizeram isso, quer 
dizer, desistiram. Só que foi reiterado, em julho 
ou agosto, pela SEAP, e também pela Cacex, que 
quem não obedecesse a todas aquelas condições 
seria penalizado. Então, depois que se começou 
a conceder adiamentos, algumas empresas recla
maram veementemente. Eu sei pelo menos de 
uma empresa que fez reclamações extensas à 
SEAP, ao próprio Ministro da Fazenda, reclaman
do contra o que eles alegavam ser um tratamento 
diferenciado, quer dizer, eles reclamavam o se
guinte: que eles - e no caso era aparentemente 
uma grande empresa- tinham um investimento 
muito alto, em termos de estrutura, para operar 
o mercado internacional, que tudo isso _envolvia 
custos, que eles tiveram que tornar todas as medi
das, em tempo hábil, para que não houvesse ne
nhum transtorno, e que muitas empresas não ca
pacitadas profissionalmente para esse tipo de 
operação se aproveitaram desses adiamentos pa
ra fazer aquilo que elas realmente não teriam con
dições de fazer em situações normais. E inclusive 
foram feitas reclamações sériaS nesse sentido. 
Então, eu queria saber do Sr. porque, inclusive, 
há casos pelo menos de uma empresa que solici
tou, que já que tinha havido esse transtorno, que 
eles recebessem de volta as guias. Eu queria Saber 
que visão, que posição o Sr. tomou especifica
mente. 

OSR. CARLOS HENRIQUE LEAL DE MORAIS 
-Eu poderia saber qual é a empresa, essa grande 
empresa? 

O SR. RElATOR (Mauro Borges)- Bem, não 
posso Jhe garantir, realmente eu não tenho os 
atos aqui comigo ... 
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D SR. RELATOR (Mauro Borges)- Aliás, isso 
seria parte desta pergunta: quais as empresas 
que tinham interesses em prorrogar o prazo? 

O SR. CARLOS HENRIQUE LEAL DE MORAIS 
-Permita-me V. Ex' A questão é_a seguinte: eu 

-assumi no dia-5 de outubro. Nunca recebi nenhu-
ma reclamação de empresa ligada, vinculada à 
importação de arroz, reclamando dessa excepcio
naUdade, porque praticamente todas elas tiveram 
o mesmo problema. 

Algumas empresas, sim, procuraram, já que 
houve esse adiamento para as mercadorias que 
já esta_vam adentrando o País. algumas empresas 
me procuraram para, conforme disse o assessor, 
já que havia esse problema, por que não conceder 
guias adicionais? E essas guias foram recusadas, 
foram efetivamente recusadas. Mas eu não sabe
ria como responder à questão, porque uma em
presa reclamou, mas eu nunca recebi esse tipo 
de reclan)ação, e gostaria, se estaM~ me permi
tisse, gostaria de saber se existe essa reclamação 
concreta dessas empresas, dessa acusação_ de 
beneficiamento. Eu gostaria de saber qual é essa 
empresa e por que essa acusação foi feita. 

O SR. RElATOR (Mauro Borges)- O Sr. se 
lembra das últimas guias de arroz? Foram destina
das a que empresas? 

O SR. HENRIQUE LEAL DE ~MORAIS- Como 
disse a V. Ex'", todos os processos de autorização 
die imPortação de airOz foram anteriores à minha 
gestão. Então, era uma questão que a CACEX 
já tinha as autorizações para as emissões de guias. 
Eu realmente não sei quais foram as últimas em
presas a receber as guiaS. 

O SR. RElATOR (Mauro Borges) - O Voto 
QNAB/38, de 16 de setembro, reflete esse proble
ma, tratando do represamento do produto nacio
nal, por conta da importação abusiva Quer dizer, 
a previsão negativa de safra não ocorreu. Quer 
dizer, houve poucas perdas, sobretudo de arroz, 
a safra do Rio Grande foi boa. 
-- v._s• sabe que o subsidio estimado no próprio 

voto, para desprezar 900 mil toneladas de arroz 
nacional foi de 1 bilhão e 180 milhões de cruza
dos, ~ que na época, considerando-se o câmbio 
congelado em 13,77 cruzados por dólar, corres
pondeu a 85 milhões de dólares._ Eu perçJunto: 
V. 8' sabe que o subsidio estimado no próprio 
voto, para desprezar essa produção nacional, nos 
acarretou um gasto de 85 milhões de dólares 
a mais. Quer dizer, nós largamos o prod1.1t0 nacio
nal e gastamos na i~portação. 

O SR. CARLOS HENRIQUE LEAL DE MORAIS 
- Se V. Ext me permitir, nós temos que recUar 
um pouco ar, e isso é anterior à minha gestão, 

--mas vou fazer só urna digressão sobre esse fato: 
houve várias reuniões no Ministério da Fazenda, 
convocadas. pedidas, solicitadas pelos Secretá
rios de Agricultura da grande maioria dos Estados 
ligados à produção de arroz, sobretudo o Rio 
Grande do Sul, e foi manifestada, claramente, que 
a quebra de safra era de 40%. O Ministro da Agri
cultura, na época, foi ao Rio Grande do Sul para 
conferir essa informação, e voltou com a confir
mação de que a quebra de safra era real, existia, 

-e· que Seria uma 9_l!ebra de_safra substancial, não 
cito números com relação é_1 isso. 
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Então, o que se estimava inicialmente. o que 
se estimava ao redor de maio, junho, e após, inclu
sive, todas as coberturas de PROAGRO já efefua
das pelo Banco do Brasil, o que se estimava era 
que nós teríamos um déficit da ordem de um 
milhão de toneladas de arroz beneficiado, para 
consumo. 

QUanto ao critério de prejuízo, esses 85 rililhões 
de dólares, se V. Ex' me permite, -eu não entendi 
bem isso. Isso aí seria o prejuízo ou O gasto com 
as importações? 

O SR. RELATOR (Mauro Borges) - Foram 
gastos sem necessidade, não é? Nós não podía
mos ter gasto essas magras divisas que nós tínha
mos. Podíamos ter usado o produto nacional. Por
que o problema é que temos que olhar para os 
dois lados, o problema da irregularidade, d~ ilícito, 
da fraude que possa ter ocorridQ e o problema 
do dano aos interesSes nacionais, da política agrí
cola nacional. Na verdade,. foi um grande dano 
à política nacional, à política agrícola e a desorga
oização da previsão de safra. Foi acentuadamente 
mais grave do que poderia ser, dado os meios 
modernos que temos, sobretudO, coin fotografias 
diárias de satélites. 

EntãO, deve"mos encarar nesta CP!, não apenãs 
os -erros de gestão intencionais ou não, dolosos 
ou não, mas também os efeitos negativos sobre 
a economia nacional. Portanto, nesse gasto de 
85 milhões de dólares se tivesse havido um acom
panhamento, uma intervenção a tempo, poderia 
ter s_i_9_o~~-~_essa importação. 

O SR. CARLOS HENRIQUE LEAL DE MORAIS 
- Acredito que as informações com relação à 
previsão de safras poderiam efetivamente, se um 
pouc-o mais corretas, um pouco mais precisas, 
evitar multa coisa. Agora, sinceramente, se V. Ex' 
me petmite, não discordar, não vejo o pr-oblema 
dessa maneira. Realmente esse produto fol con
sumido por uma população que naquele momen
to imaginava-se que não teria a oferta do produto 
nacional. Então, obviamente a posteriori, pode
mos afirmar, e acredito que algo corno 400, talvez 
500 mil toneladas forarri importadas em excesso, 
no caso âo arroz; mas seguramente o Brasil preci
sava importar arroz no ano de 1986, porque houve 
uma quebra de safra real. Não foi uma quebra 

-tão grande quanto a que se imaginou a princípio, 
mas a postura, no caso - estou falando num 
período anterior à minha gestão ....,..... da assessoria 
do Ministro Funaro, sobretudo, era baseada nas 
informações que existiam e que não eram contes
tadas por ninguém naquele momento, pela im
prensa. Todos eram unânimes em dizer que havia 
l.Dl1a quebra; os jornais da época estão aí para 
comprovar; ninguém contestou isso. Absoluta
mente. Havia um consenso que haveria urna que
bra de safra substancial. 

O SR. RElATOR (Mauro Boiges) - o~ que 
ocorreu é que_ houve uma dificuldade enorme 
de colocação do .arroz importado. Hoje provavel
mente, V. S•, assessor tem conhecimento, e pode
óa nos esdarecer, parece que até hoje ainda tem 
arroz, esparramado aí neste Brasil, do tempo da 
importação que não foi usado. De_ qualquer forma 
se não tem até a data de hoje, teve durante muito 
tempo com dificuldades de estocagem desse ar~ 
roz ou da safra que veio. IssG causou graves pro
blemas à economia do País. Eu mesmO vi aqui 
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em Goiás centenas de.:-grãndes pilhas de arroz 
cobertas de lona que não tinha onde se guardar 
por causa da preferência do arroz importado. 
Quer dizer, houve, sem dúvida nenhuma, uma 
agressão muito grande à economia interna pOr 
causa da importação excessiva. E eu perguntaria, 
nesses -contratos de importação, naturalmente ha
via causa de desistência, isso envolVia provavel
mente multas, seria mais conveniente, em alguns 
casos. pagar a multa do que causar tão graves 
danos à economia nacional? 

O SR. CARLOS HENRIQUE LEAL DE MORAIS 
-V. &vê que estamos trabalhando num terreno 
das hipóteses. 

O SR. RElATOR (Mauro Borges)-Aliás, devo 
dizer que além do que foi perguntado V. St tem 
toda liberdade de dizer o que acha Importante 
para o esclarecimento da matéria. 

OSR. CARLOS HENRIQUE LEAL DE MORAIS 
-Se trabalharmos, vamos dizer, puramente no 
terreno das hipóteses, eu imaginá que primeiro, 
não havia um consenso claro que as importações 
eram excessivas. Realmente devido ao atraso da 
internação de produtos, vimos que esse produto 
importado iria comprometer a estocagem da safra 
que estava entrando - era uma safra record, 
-não podemos nas esquecer disso. Então, não 
havia um consenso quanto a ser prejudicia1 para 
o País. Rea1mente, eu diria a V. Ext que_nãa consi
dero que deveria ser cancelada, se isso fosse pos
sível, todas as importações, o Brasil deveria impor
tar arroz naquele ano. Agora, foi exc:essivo? Foi. 
O procedimento de_ cancelamento de importa
ções ou de um conttato _- há uma _expressão 
inglesa, wash out, para cancelamento de con
trato - envolveriam multas. EsseS contratos fo
ram feitos por iniciativas privadas. Não sei nem 
tecnicamente como um GoVerno Feàera1 poderia 
solicitar a uma empresa que fizesse o cancela
mento de um contrato _e que pagasse a mu1ta. 
Não vejo como poderia haver um ressarcimento 
por parte do Governo federal a essas multas. 
Então, eu responderia à sua questão de duas ma
neiras: A primeira seria a seguinte: não havia, nun
ca houve - a nív_el de as_s~ssoria do Ministro 
Funaro_~ um consenso de que Isso ·era preju
dicial ao País. Não. Houve, posteriormente um 
consenso de que as importações foram exces
sivas. Isso não resta dúvida. Agora, não havia um 
consenso de que as importações não deveriam 
ser realizadas, ao contrário, nós achamos que elas 
deveriam ser realizadas. O ponto número dois 
é que eu acho que seria praticamente impossível 
a partir da emissão das guias _o cancelamento 
desses contratos. 

O SR. RELATOR (Mauro Borges) - No caso 
do milho, por exemplo, nós ainda não estamos 
tratando do milho, rnas houve atéwash out. Hou
ve um excesso tão grande que eles tomaram me~ 
didas. Não sei se fQt:.am __ tQtal_mente bem-suce
didos nessa providência, mas de qualquer forma 
sanou algumas dificuldades posteriores. Talvez 
a operação ·de wash Q_q_t não tenha sido bem 
feita. Pode ter sido ou nã_o. É um casa a se verificar, 
entretanto, ela evitou, sem dúvida nenhuma, ou
tros dissabores portuários, estocagem interna. 

O SR. CARLOS HENRIQUE LEAL DE MORAIS 
-V. Ex• tocou num caso que -ainda não estamos 
analisando, que é o caso do milho. Neste caso, 

por solicitação nossa houve o wash out de algu
mas importações que vinham da Argentina e, ob
viamente, não tfnhamos onde estocar esse produ~ 
to. Esse j>roduto foi importado com uma carência 
·de entrega que se revelou problemátici!l e houve 
o~h ó.ut. No _mesmo periodo nós não efe:tua
mos o wash out dos contratos de importação 
que estevam vindo para o Nordeste, ou seja, man· 
tivemos as importações do Nordeste, que eram 
absolutamente necessárias naquele mom_e_nto. 
Apesar 00 País estar vivendo ünla safra recorde 
no centro-sul, tínhamos milho à disposição em 
Qoiás, no Paraná, no Rio Grande do Sul, São 
Paulo" e não tínhamos milho na Nordeste e piar 
do ·que isso, não tfnhamos corno transportar mi
lho para o Nordeste, ou seja, tivemos de manter. 
Agora, no caso dessa operação, a· Wãsh out po
deria ser concedido porque erã uma importação 
de governo feito por um agente externo do C:mab, 
no caSQ a lnterbrâs. Essa operação tecnicamente 
era possível, poderia ser feita uma solicitação para 
a Interbrás para que o wash out fosse feito e 
depois haveria um ressarcimento pOr parte da 
T escuro .. Na caso das empresas privadas, não 
sei como tecnicamente seria possível isso. No 
Caso do arroz, acho qUe seria impassível. 

O SR. RELATOR (Mauro Sorges)- Os depoi
mentOs da SOciedade -Rural arasi1eira e do l'~si
dente do Irga sobre os problemas do arroz foram 
bastante contunden«:s na inconv~niência ou se 
hou~ alguma conveniência Jnicial_; pelo merios, 
posteriormente, na falta de providêhciaSpara con~ 
ter a importação. Isso causou graves danos à polí
tica nacional de arroz e de outros produtos, tam
bém, inclusiVe dEi. -própria carne. - -- -

O SR. CAAL.OS HENRIQUE LEAL DE MORAIS 
- Novamente, V. Ex' vai me permitir e vou ter 

--que falar um pouco anteS do periodo anterior 
à minha gestão: o Irga e a própria Sociedade 
RUi'al Brasileira, através do Dr. Flávio Teles, pres
sionaram enormemente o Ministro Funaro no 
~otí-ºç:>_çl_~_IJR~r~ç~()_p_~r pa_!t~ do Banco_ do Brasil 
de verbas do Proagro, dizealdo que no Rio Grande 
do Sul_havia cinco plantios de arroz nessa safra 
85/86 e_ que a safra estc!.va totalmente compro
metida. Toda essa argumentação, ela, ocorreu 
durante todo o primeiro semestre de 1986, díiim· 
do que havia uma quebra de safra, que os agricul
tores não agüentariam, que ·o Banco do Brasil 
tinha que fazer a liberação dos recursos do Proa
gro.--Todas as informações dessas mesmas enti.· 
dades-eram- rio-Sentido de quebra, que o Governo 
deveria tomar providências no sentido. 

O SR. RELATOR (Mauro Borges) -Isso st::ria, 
por-exemplo, da maior"irriportância, caso V. S• 
trouxesse comprovantes, e daria muito mais força 
ao seu próprio depoimento, pois ele se contradiz 
com a opinião de outros setores privados que 
tenham um acompanhamento muito de perto da 
economia agrícola do País. 

O SR. CARLOS HENRIQUE LEAL DE MORAIS 
-V. Ex!' me permite? Nesse caso específico, ele 
é 8riferlor ~ mJoha gestão. Acho que estaria faZen
do uma impropriedade até em procw:ar justificar 
ou defender alguma coisa que foi anteriOr a minha 
gestão, uma decisão na_qual eu não tomei parte. 
1\gõra;eu tive vátias n;:Uiliõe"ª- periódicas com o 
sf:tOr arroZeiro _®_s __ ~riaS- regiões produtorâs. E 
é óbvio que as importaçõeS foram excessivas. Não 

há dúvida que elas incomodaram todo esse setor. 
Agora, não resta dúvida que a argumen~ção foi 
muito-farte no sentido da quebra da Safra 85/86. 
~ ós ·números. pãrao Rio Grande do Sul, ~ 
da ordem de 1,5-tOnelada. EsSa. .foi tOda a argu
mentação e foi baseada nisso que o Ministro Fu
naro referendou as importações de arroz. Toda 
a argumentação da Sociedade Rural 1;3rasileira 
sempre foi nesse- se_nti.do. -

O-SR. RELATOR (Mauro BoigeS) -- Õs impor
tad_o~s particulares não iam fazer isso por patrio
tismo; eles tinham interesse comerei~: achavam 
que iam ganhar e eles faziam parte do coro daque
les que achavam que a safra seria insufi~íente. 
Não__lhe parece lógica _a argumentação? 

O SR...b\RLOS HENRIQUE LEAL DE MORAIS 
--Nesse caso, o Ministro Funaro ouvfu muito 
mais os Secretários de Agricultura dos di~rsos 
Estados, ouviu muito mais as p-revisões do Minis
tério da Agricultura, ouviu muito mais as entida
des _ck!s agricultores e não dos importadores. Os 
impOrtadores _qão fo~m ouvidos -riesS:e -Caso; A 
grande preocupação do Ministro Funaro, da as
sesSOria dele, era Cõm o consumidor, Eritão,-~a
mos uma época onde uma quebra_ de safra de 
<ID% no ar"rcli tipO agUihinKa, dO Rio Grallâe do 
Sul, significaria prOblemas Sérios nQ_abaste_cirnen_
to do PaiS_ náCft!ele momento_. EntãO, pàrecia rriui~ 
to 16Q_ico_ que, baseado nas infoimações do lrga, 
cia'Sodedade Rural Brãsileira e dos diverSOS Se
cretários de Agricultura, existiSse uma-QUebra- de 
safra. Eu não sei se existia documentaÇão, porque 
isto foi anterior à minha_ gestãO, mas a argum~
~s-ª-º- _[oi categórica. O Ministro Dílsan Funaro 
recebeu todos esses Secretários por diversas ve
Zes e em todos esses mom~ntps e1es foram enfáti· 
_ co:; em d,i.zer: que tinha havig.ó Urna qUe~ra -Subs
tandãi de safra. 

O" SR. RELATOR (Mauro Borges)-V. S•_9'~
derou justo que o 'Tesouro Nacional arcasSe- com 
esse subsidia Qara não prejudicaras importadores 
e ~O respeitãr o praZo final de intervenção ~u 
para não intervir na Cãcex, que~ concedeu t1;lls 
guias? 

OSR. CARLOS HENRIQUE LEAL DE MORAIS 
-V. Ex' poderia especificar mais o subsídio? 

O SR. RELATOR (Mauro Sorges) -Aqui houve 
um- intereS:se de déiiar a coisa como estava, ou 
seja, as guias de importação já deferidas, e havia 
o interesse também de poupar o País desse subsí-

- dia, sobretudo nas importações _feitas a particu
_laies. Qual serâ re,alm~nt_e __ o.motivo que predo
minou mais? Houve qua1quer desejo de não inter

. vir na Cacex? 

O"SR. CARLOS HENRIQUE LEAL DE MORAIS . 
.:....... Não havia por que iritétvir na CaceX: Não havia 
n"aque1e moffiento nenhuma necessidade de uma 
intervenção na Cacex. Qualquer importador que 
tivesse uma guia emitida, que tivesse um produto 
ao_ largo, e que sofresse um~ violência no_sentido 
de impedimento da concretização çl~ssa_ _irppor
taçãa, entraria na Justiça e, seguramente, obteria 
ressarcimento, porquEt tinha o direito ad_quirido. 
O engano - e eu volto a repetir _isso - com 
r~la-çãÕ às quantidad~ ocorr~\.l_quanao -da ~1Jtc?ri
zação para a emissão das guias. Esse quantitativo 
foi excessivo e, no caso espedfic:o- estou falan-
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do sobre a Assessoria do Ministro Dílson Funaro 
- foi induzido pela argumentação dos setores 
produtores nacionais e nunca pelos importadores. 
Baseados nas informações foi ·autorizado um 
quantitatiVO. A partir daí, qualquer medida que 
procurasse impedir a internação desse produto, 
via um cancelamento de guias ou coisa que o 
valha, implicaria urn processo judicial em que, 
seguramente, a União ia perder. 

O SR. RElATOR (Mauro Borges) - O. fato 
é que nós tivemos aqui, nas reuniões preliminares 
desta Comissão, depoimentos de pessoas _res
ponsáveis por amplos setores da organização pri
vada sobre a agJicultura e todos foram unânimes 
em condenar dúramente a importação, não de 
forma globaJ,já que alguma importação precisava 
ser feita, mas no excesso de importação já pi'ati
cada. Esta foi uma crítica generalizada que tive
mos. 

A quem competia calcular o preço de venda 
do arroz do estoque regulador? A quem competia 
cak:ular o preço de venda do estoque regulador, 
seja da Cobal? 

O SR. CARLOS HENRIQUE LEAL DE MORAIS 
-Cabia a Onab. 

O SR. RElATOR (Mauro Borges)- A Cinab? 

O SR CARLOS HENRIQUE LEAL DE MORAIS 
- Exato. No processo de importação de arroz 
beneficiado, tivemos. no cqrneço· de . 1986, uma 
importação - se não me engano - de 100 mil 
toneladas feitas pela Interbrás - de arroz. Essa 
importação foi para a Cabal e: estava sob o coman
do da Cabal. O restante das importações foi feito 
pela iniciativa privada, ou seja, a Cinab já não 
tinha mais nenhuma influênda sobre os preços 
de comercialização. O que existia na época era 
um congelamento de preços, um preço máximo 
de venda ao consurniOor, ou seja, a Cinab não 
interferia na negociação do arroz importado entre 
o importador e o varejista. No caso do arroz de 
posse da Cabal, a determinação do preço era 
da Cinab. ' 

O SR. RElATOR (Ma_uro Borges)- Quer dizer 
que v. s• acompanhava ... _ 

O SR. CARLOS HENRIQUE LEAL DE MORAIS 
- Esse voto, quaJ é a sua data? 

O SR RElATOR (Mauro Borges) -Esse vot,o 
é n~ 54, de 86, do Cinab. 

O SR. CARLOS HENRIQUE LEAL DE MORAIS 
-Poderia me refrescar a memória? - -

O SR. RElATOR (Mauro Borges) -0 Assessor 
pode mencionar. 

O SR. ASSESSOR - D[a 26 de novembro. 

O SR. RElATOR (Mauro Borges)-Está certo. 

O SR, CARLOS HENRIQUE LEAL DE ~ORAIS 
-Eu posso enviar a e~ Mesa todçs os cálculos, 
tentar redescobrir todos os cálc~los que nortea~ 
ram isso aí, mas absolutamente não procede es--
sa.~ - --

0 SR RELATOR (Mauro Borges)- Quer dizer 
que V. S• estava acompanhando de perto essa 
questão? 

O SR. CARLOS HENRIQUE LEAL DE MORAIS 
-Nesse caso, nós tbi.hamos em posse do Gover
no, posse da COBAL. 30 rriil toneladas de pr9duto, 
que foram importadas em março de 1986 peJa 

lnterbrás. Sobraram 30 mil toneladas desse pro
duto que estavam nos estoques da Cobal. Mais 
ou menos nessa época, outubro, novembro de 
1986 estávamos com esse arroz beneficiado, que 
tem -~a vida de aproximadamente 12 meses. 

-A partir dai, o risco de deterioração é muito gran
de. para evitar uma perda...:... e nesse caso efetiva
mente há pe-rda porque teremos que jogar fora 
o produto- e procurando evitar que esse produto 
entrasse no mercado junto com a entrada da safra 

futura ~que 'estava ocorrendo, optamos pela colo
cação no mercado nos meses de d~bro,janei-

- io ·e-fevereiro,-anteriormente à entrada do novo 
produto. 

___ O SR. RELATOR (MaurO Borges):____ O Assessor 
tem a palavra. · 

O SR. _ASSESSOR -:-_ 0 esclarecimento Ç~.qui 
é o seguinte: o voto 54_ não menciona 30 mil. 
O võtQ_54 menciona a existência de 80 mil t9ne
ladas. 

O SR. CARLOS HENRIQUE LEAL DE MORAIS 
-Pode ser. Perdão. Eu não me lembro realmente 
da quantia 

O SR. RELATOR (Mauro Borges)- Se o setOr 
privado não tinha interesse na aquisição do arroz 
nas cond[ções do voto 32, porque a SEAP não_ 
tentou comercializar o produto diretamente atra
vés- da Cabal, ao invés de possibilitar o aumento 
na margem de lucro? 

O SR CARLOS HENRIQUE LEAL DE MCiRAIS 
- Mas nós autorizamos a comercialização via 
Cabal. A. Cabal comercializou e foi vendido para 
~ Cabal. Eu não estou com o quantitativo aqui, 
mas fgi_vendido para a Cob_al_uma boa quantia 
"do estoque regulador do Governo. -

O SR. RELATOR (Mauro Borges) - Foi para 
aCabai? 

O SR CARl-OS HENRIQUE LEAL DE MORAIS 
-Foi para a_ Col:ial. A Co_bal comprou e como 
gestora, passou ã ser -prOprietária do produto. Eu 
não me lembro agora das quantias, mas foi ven
dida para a··cõbai a qOOritidade que ã Cabal pode
ria, através da sua rede de distribuição, vender 
·antes d~-aeterlõrãÇãOC10 produto. 

O SR-. -RELATOR (Mauro B_orges) -É verdade 
que os supermercados passaram a ter margem, 
no arrOz tipo 3, de 18%, e não de 8%, como 
era de praxe"2 

Ó SR. CARLOS HENRIQUE LEAL DE MORAIS 
-Não;- eu rlãO tenho "<:onhedrrieri.tO,c não. 

O s·R. RELATOR (Mauro Borges) - O depoi~ 
menta do Marcos Rota, Presidente do IRGA. na 
CPL 

O SR._CARLOS HENRIQUE LEAL DE MORAIS 
- Não é de meu conhecimento. 

·-_O_ SR. RElATOR (Ma~ Borges) -Seria inte
ressante o_ s_enhor ter conhecimento desse depoi
mento, porque o retrato que o IRGA faz da impor
tação de arroz é muito negro. 

O SR. CARLOS HENRIQUE LEAL DE MORAIS 
- O IRGA é um 6rgão muito interessante. Tive 
uma relação muito boa com o IRGA e_ com a 
sua_ estrutura mas esse é um órgão que passa, 
durante o ano, por várias fases: fases pré-colhei
tas, sempre muito meigas, e as pós-colheitas, real
mente mais otimistas. Eu acho que era função 

nossa, porque não podemos esquecer que a preo
cupação -básica da SEAP é regular o abasteci
mento, ou seja, a preocupação básica da SEAP 
não é deJender o produtor nem o importador, 
mas sim o consumidor. E as pi"ojeções do IRGA 
costumam variar muito durante o ano. Então, nãQ 
devemos nun~a esquecer_ gue, em a1guns mo
mentos, o IRGA atende a interesses corporativos 
que osdlam.muito_QJ.lr"'r:tte o ~no, a cqnveniên-
ctas... _ _ . ._ 

O SR. RElATOR (Mauro Borges) - Pode-se 
concluir que, no casO do arroz tipo 2 importado 
pói" varejistas, a margem foi pelo menos de 40%? 

O SR. CARl-OS HENRIQqE LEAL DE MORAIS. 
-Absolutamente. O senhor está falando da im~ 
port.ação pela iniciativa privada? 

OS~-- RElATOR (MaurO Borges) -'- É. 

O SR. CARLOS HENRIQUE LEAL DE MORAIS 
-EU nãO Saberia lhe dizer. · · · 

Q SR RElATOR (Mal,!ro Borges)-Nãoacom-
oanhou? - · - · 

O SR, CARLOS HENRIQUE LEAL DE MORAIS
;- Não, não saberia lhe dizer. Aí nós temos _estru
turas diferentes de- custo ~rà ·e:_ãda iinpoitádor, 
e temos estruturas diferentes de comerci~izaÇão. 
Eu não saberia dizer, porque essa é uma at.ividade 
de_iniciativa privada.. . · __ 

O SR. RElATOR (Mauro Borges) -Mas vocês, 
ctili.Siderando-os problemjls Qioba:is de abastec;i~ 
mei1to e de" preço-- ô preço flui a. e\ridenfemehfe, 
no s_etor privado --tinham que estar vendo não 
apenas o· lado estatal, mas sobreh,ldq o do.setor 
privado, principalmente naS questó_es. (;I_e preços, 
já que existe a Secretaria Especial de Abasteci-
_IT!entô e ~eço. . - - --

0 SR CARLOS HENRIQUE LEAL DE MORAIS 
-Naquele momento, ri6s vivíamos uma fase de 
congelamento de preços, ou seja, nós tinhamos 

· que· verpara-c:rue os preços, a nível de público, 
a nível de consumidor.~__fossem respeita~. 

O SR RElATOR (Mauro Borges)- Então, Se
cretaria de Abastecimento e p~_~ço e Lucro:- ~ 

O SR. CARLOS HENRIQUE LEAL DE MORAIS 
-Eu tenho uma formação-:- venho da iniciativa 
privada - e absolutamente não sou contr,:~ o lu
cro. Acho que o lucro deve _oe.ouer e~ ia;_ parte 
do sistema capitalista. Acho que ele deve ocorrer 
sempre que haja uma atitude lícita para isso. 

O SR. RElJ\ TOR (Mauro E\orges) - Pelo me
nos na segunda fase das importações governa
mentais, algumas empresas tiveram maiores pra
zos para pagamento, no caso de vendas a prazo. 
Quais os fundamentos legais para essa diferença 
de tratamento? 

O SR. CARLOS HENRIQUE LEAL DE-MORAIS 
-V. ~ pode~a especifiCar um pouc_o mais? 

O SR. RELATOR (Mauro Borges)- Na segun
da fase das importações governamentais- pode~ 
se precisar o prazo- algumas empresas tiveram 
maiores prazc;>s para pagamento, no caso de ven
das a prazo, quer_ dizer, devem ter comprado do 
Qovemo. Quais os fundanien.tos legais para essa 
diferença de tratamento? 

A Cabal- digamos assim -vendeu para em
presas particulares. Umas tinham prazos maiores; 

--OiiiáiS, praZos menores. o· Senhor- tem alguma 
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explicação para o fundamento lega1_, ético d~s_ ra-
zões dessa diferença de tratamento? 

O SR. CARLOS ~NRIQUE !..EAL DE MORAIS 
-Não. 

O SR. RELATOR (Mauro Borges)-Mas houve 
isso. Comprovadarnente houve diferença de pra
zos. Temos depoimentos que deixam isso bem 
claro. 

O SR. CARLOS HENRIQUE !..EAL DE MORAIS 
- Por parte da Cobal? 

O SR. RELATOR (Mauro Borges) -Por parte 
doCobal. 

O SR. CARLOS HENRIQUE I,EAL [)E MORAIS 
- No caso de arroz? 

O SR. RELATOR (Mauro Borges) -Exatamen
te. Peço à Assessoria um esclarecimento. 

O SR. ASSESSOR- 45 dias, 30 dias, um pou
co mais de 45 dias. O relator veio da Cobàl. 

O SR. CARLOS HENRIQUE !..EAL DE MORAIS 
-Todas as normas- varpos dizer- de comer
cialização desse produto foram passadas para a 
Cobal, por escrito, por parte da SEAP. As normas 
de como isso deveria ser conduzido foram passa
das para a Cabal. Como isso foi na prática condu
zido, eu não sei, porque não tínhamos a possibi
lidade de fazer o controle desse tipo de coisa. 
Eu não me lembro exatamente_ quais foram os 
prazos concedidos, mas está tudo documentado 
em autorizações por telex da modalidade como 
deveria ser. Eu não saberia responder, primeiro, 
se houve essa diferença e, segundo, o porquê 
dessa diferença. 

O SR. RELATOR (Mauro Borges) - A todas 
as perguntas com referência a preços. como eu 
disse, a quem vender e as quantidades, sempre 
se diziam que foi por determinação da SEAP/CI
Nt\8. M., há uma falta de coerência nessas infor
mações. Pelo que estamos vendo no s~u depoi
mento, o que afirmaram certas __ çp_~s. na COAB 
não coincide exatamente com o seu ponto de 
vista. 

O SR. CARLOS HENRIQUE !..EAL DE MORAIS 
- Eu, absolutamente, não estou dizendo que a 
SEAP não tivesse participação. Ao contrário, a 
SEAP determinava o preço e referendava, no caso, 
a concorrência que houve para a venda, referen
dava os destinos finais. Não tenho conhecimento, 

. não me leml;:tro agora de diferença de tratainento 
de prazo para empresas compradoras. Isso me 
parece um pouco. 

O SR. RElATOR (Mauro Borges)- Pois não. 
v. s• não tinha conhecimento disso? 

O SR- CARLOS HENRIQUE !..EAL DE MORAIS 
-Não. 

O SR. RELATOR (Mauro Borges)- Na maior 
parte dos casos, as einpresas se habilitavam à 
compra do arroz junto à Cobal, por indicação 
da SEAP/ONAB. Quer dizer que a quem vender, 
a que preço vender e a quantidade vinham da 
SEAP/CINAB. Eram meros exéCufureS de ordens? 
Não tinham a menor iniciativa da escolha dos 
fregueses, nem de preço, nem de quantidade? 
Já vinha tudo imposto pela SEAP/CINAB? 

. O SR. CARLOS HENRIQUE LEAL DE MORAIS 
- Nós tínhamos um preço congelado na ponta, 
tinhamos um preço de consumido.r congelado. _ 
Houve reuniões com elemento.s da Cobal, da CfP 

e da SEAP/Cinab para se chegar a um preço com
patível com o preço de venda ao c_onsumidor 
e a partir daí, o preço estava definido e não tinha 
o que discutir realmente. A Cobatnão tinha nada 
a dizer porque o preço já estava de_finido, já saía 
definido por parte da SEAP. No caso das vendas 
-houve duas concorrências~ se não me engano, 
pata a venda desse re$tante de arroz - vieram 
as empresas que se habilitaram e hpuve um refe
rendamento por parte da Cinab e SEAP, sem dúvip 
da. Agora, a Cobal era o agente e à Cobal cabia 
a administração disso, ou seja, enViar ao Cinab/ 
SEAP, a todas as empresas, a relação das quanti
dades e. dcls empresas habilitadas. 
. Cõm re~açaõ·-a enviarmoS as el11presas à Cobal, 
é norTrlal. quer dizer, o afrOz-erã da propriedade 
da SEAP, porém o agente era a Cobal. A SEAP 
não-ve-ndia arroz.; quem vende arroz é a Cobal. 
Então; era normal que mandássemos as empre
sas procurarem a Cobal. 

O SR. RElATOR (Mauro Borges)- Quer dizer 
que não procuravam a Cobal, procuravam os se
nhores na SEAP e Cinab ·ou procurava a Cobal 
e, depois, vinham_ para os senhores? 

O SR. CARLOS HENRIQUE LEAL DE MORAIS 
-É, normalffiente faziam uma via-sacra. 

O SR. RE_LATOR (Mauro Borges) - Quem, 
a nível de SEAP/Onab, indicava os nomes das 
empresas à Cobal, para fazer a transação? 

O SR. CARLOS HENRJQ{]E !..EAL DE MORAIS 
-Não havia indicação de norries. H;:i.via indiCação 
de diretrizes. A partir daí a Cobal mandava telex 
para todas as empresas que fizessem parte de 
seu arquivo e fazia um convite para se apresen-
tarem. --

0 SR. RELATOR (Mauro Borges) - Não havia 
uma licitação? 

O SR. CARLOS HENRIQUE !..EAL DE MORAIS 
- Er~ ~ma _carta-~onvíte, não 1.:1ma lfcitaçã~. 

O SR. RELATOR (Mauro Borges)- Era funda
. do em algum regulamento ou no_ ~?cm senso? 

O SR. CARLOS HENRIQUE !..EAL DE MORAIS 
- Ei.l diria -que era fundã.do mais no bom senso. 
Unhamos um prazo fatal sobre as nossas cabe
ças: a deterioração do produto. Seguramente não 
teríamos condições de comercializar esse produto 
ã partir' de meados de fevereiro de 1987, porque 
já teríamos o produto da safra nova, que seria 
deteriorado. E_l~ -tinha que ir ao mercado em de
zembro, janeiro e fevereiro. Tínhamos essa espa
da sobre nossa cabeça, Ou então deveríamos es-
tar, neste caSO agora, depondo perante essa Mesa 
sobre por que deixamos 80 mil toneladas de pro
dutos se_ deteriorarem nos armazéns da Cobal. 

O SR. RElATOR (Mauro Borges) -_Não teria 
sido melhõf Se tiVessem usado o sistema de qferta 
pública? 

O SR. CARLOS HENRIQUE !..EAL DE MORAIS 
- Foi feito wn sistema _c:le oferta pública. 

O SR. CARLOS HENRIQUE LEAL DE MORAIS 
- Houve. Foram feitas ofe_rtas .Públicas. Todas 
as empresas que quiseram, candidaWam-se. Não 
foi feita __ _um~ )ic:;itação com os prazos normais 
-vamos.dizer-depublicaçãoemjomal,porque 
.esses prazos não atendiam o problema. 

O SR. RELATOR (Mauro Borges)- Pergunto 
ao nosso Assessor para arroz, se está de acordo 
com isso. 

O SR. ASSESSOR - Pelas próprias informa
ções da COBAL, houve dois mecanismos de ven
da O primeiro mecanismo é aquele em que a 
seleção das empresas que iriam comprar o produ
to, o preÇO, a~fCondições, etC:, eram--ditadas de 
antemão, a partir da SEAP-ONAB, e principal
mente no caso em que houve estoques que não 
puderam ser comercializados. Aí sim, a COBAL 
foi autorizada a, ela mesma, fazer a colocação, 
fazer a oferta. Quer dizer, então há duas fases: 
numa següildã TaSê isso realmente é .verQad~. A 
COBAL teve oportunidade de ir a público oferecer 
o produto, mas para uma quantidade bem exprês-· 
siva isso não ac_onteceu. 

O SR. ASSESSOR - Senador, gostaria que 
v. Ex" encaminhaSse uma questão, antes que me 
fuja à mente, é sobre a questão de defmição de 
preço que V. EX' perguntou: quem eram os técni
cos, antes e durante a gestão do depoente, a nível 
da SEAP-C[NAB, que estiveram encarregados c:le 
trabalhar com as planilhas de custo para se d_efinir 
o preço? - -

O SR. RELATOR (Mauro Bórges)- Entendeu? 

O SR. CARLOS HENRIQUE !..EAL DE MORAIS 
--- Entendi. Tínhamos, a nível de SEAP, Maria 
- Elisa Beneton. CFP, pecfiria a um assessor que 
me refrescasse a_mernória, já que ... " 

O SR. ASSESSOR ~ Da CFP nós sabemos 
que é o Dr. Vdmondes. -- · -

O SR. CARLOS HENRIQUE !..EAL DE MORAIS 
-O Vdmonc;les participou dessa. Ma seu J)ediria 
também ao assessOr que me refrescasse a memó
ria um pouquinho mais; qual é o nome da outra 
pessoa no CFP responsável por esse setor? 

O SR. ASSESSOR - A nível da CFP, basica
mente, foi o VilmÕndes. A nível de COBAL, de -
comissão, não estou certo de que essa segunda 
pessoa participou dessas discussões de preço, 
era o Tazati, esse nome não ... 

O SR. CARLOS HENRIQUE !..EAL DE MORAIS 
-Não. O Tazati não participou dessa .. . 

O SR. ASSESSOR- O VJ!rnondes e ... ,. 

O SR. ·CARLOS HENRIQUE LEAL DE MORAIS 
-Tem mais uma pessoa da CFP. 

O SR. RELATOR- Participou de a[I'Oz?_ 

O SR. CARLOS HENRIQUE LEAL DE MORAIS 
-É, está. me escapando o nome. 

O SR. ASSESSOR -_Anastácio. 
O SR RELATOR (Mauro Borges)- Mas nem 

sempre? · O SR. CARLOS HENRIQUE !..EAL DE MORAIS 
O SR. CARLOS HENRIQUE LEAL DE MORAIS - O Anastácio. Ele também parti_cipou. Nós ti-

-- Foi! nhamos d01s problemas com relaçao a esse esto-
que. Unhamos 80 mil toneladas, isso mesmo, 

OSR.RE~TQR(MauroBorg~):-~e~~men- _ ___tínhamos 80 mil toneladas de produto e parte 
temente ~locavam os lotes em hcJtaçao. disso já __ tinha sido comerciali1:ada para a Cobal. 
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Realmente n~o me preparei para esse tipo, mas 
posso verificar exata_mente qual foi, terta que enca~ 
minhar à Mesa, uma parte fOi-diredonada parã 
a Cabal. Depois tínhamos que chegar a um preço 
que possibilitasse a comercialização no prazo que 
desejávamos, ou seja, em dezembro, janeiro, des
se produto, que fosse c~patível com ~interesse 
da iniciativa privada em abso~r esse produto. 
Então, nesse momento participaram dessas reu
lliões o Vilmondes, pela CFP,_o Francisco Rocha, 
também participou pela Cabal, o Mauro Bosquei
ro e a Maria Elisa Beneton, pela Seap, e o Hum-
berto Ludovico, tarpbél"!_1. -_ - -

O SR. ASSESSOR -Senador, queria que V:· 
~, por óbséqWo, fizesse mais uma indagação 
específica. É sobre a questão da participação ou 
não do Sr. Luis Horta nessas discussões sobre 
preço do arroz, preço de venda, sobre a partici
pação ou não do Sr. Luís Horta. 

O SR. CARLOS HENRIQUE LEAL DE MORAIS 
- O Sr. Luís Horta participou tambêfn -apesar 
de não ser sua área, nesse momento- ele estava 
cuidando de carne e leite- ele participou dessas 
discussões a nível de Seap. 

FIZemos urtla série de reuniões com muita gen
te, oito, dez pessoas. Não foi wna decisão muito 
fácil, não, porque Unhamos contra ..oós todo o_ 
tempo e nós tínhamos todos os setores: produ
tores que eram contra a ~ntrada des~e produto 
no mercado, inclusive os importadoreS, que foraffi 
bastante prejudicados com a_ entrada desse pro
duto da _Cobm no mercado. Mas nós tínhamos 
o problema de _tempo, ou seja, esse arroz tinha 
uma vida até março abril de 1987. 

O SR. RELATOR (Mauro Borges) - Por que 
algwnas empresas foram dispensadas da apre
sentação de carta de faança bancária? Exemplo: 
Alimentos Aéreos Ltda. Paulo Pinto, Ebal. O Se
nhor está a par disto? 

O SR. CARLOS HENRIQGE UW- DE MORAIS 
- Não sei de nenhum caso de empresa qUe 
não tenha apresentado carta-faança e que tenha, 
efetivamente, comprado. 

O SR. RELATOR (Mauro Borges)- Uma outra 
pergunta: como os sindicatos beneficiadores de 
arroz tiveram oportunidade de acesso ao arroz-
importado pelo GoveinoT 

O SR. CARLOS HENRIQGE LEAL DE MORAIS 
- Foram convidados. 

O SR. RELATOR (Mauro Borges) - Foram 
conVidados pela SEAP/CINAB? -

O SR. CARLOS HENRIQUE LEAL DE MORAIS 
-Pela Cabal, que era a gestora i"nteina desse_. 

O SR. RELATOR (Mauro Borges)- Ah! Pois, 
não. A Cabal tomou esta iniciativa... ' 

O SR. CARLOS HENRIQUE LEAL DE MORAIS 
-A pedido da SEAP/aNAB. · · · - · 

O SR. PRESIDENTE (Cid Sabóia de CarValho) 
-Gostaria de esclarecer Qem este ponto, porque 
foge um pouco à finalidade da Cobal, inclusive, 
aquele depoimento que tivemos _aqui. .. 

OSR RELATOR (Mauro Borges)-Ela recebia 
em casca, poderia vender em casca ou .deixar 
a venda depois do arroz beneficiado para quem 
beneficiar. 
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O SR. CARLOS HENRIQGE LEN.. DE MORAIS 
-Se V. EX" rite permite, a CObal num:a recebeu 
em casca, a CobaJ só rec:ebeu produto benefi~ 
ciado. 

O SR. PRESIDEI'ITE (Cid Sabóia de Carvalho) 
-Mesmo porque não seria da natureza dela rece
ber arroz e_rn cl!lSÇa. 

O SR. CARLOS HEt'IRIQGE LEAL DE MORAIS 
-Absolutamente. 56 da CFP. 

O SR. PRESIDENTE (Qd Sab6_ia de Carvalho) 
- Então, gostaria de esclarecer esse detalhe: a 
resposta- de v. s• qual foi? 

O SR. CARLOS HENRIQUE LEN.. DE MORAIS 
-A Cobal recebeu o produto benefit1ad~. 

O SR. PRESIDEI'ITE (Cid Sab6ia de Carvalho) 
-Recebeu beneficiado, mas a pergunta dele era 
com-o o Sindicato dos Beneficiadores de Arroz 
teve-oporb.midade de acesso ao arroz importado 
pelo Governo. 

O SR. CARLOS HENRIQUE_LEAL DE MORAIS 
- EJes foram c:onvocados, os sindicatos também 
foram convcx:ados,_.o sindicato de Anápolis, todoS 
os sindicatos daqui. 
- O SR_RB.ATOR (Mauro Borges)~ Mas a deci

são foi ~çlusi'[arnente da Cabal? Ela teve liber
dade para fazer essa escolha? 

O SR. PRESIDENTE (Cid Sabóia de Carvalho) 
- Porque a Cobal não teria competência para 
praticar um ato válido nessa autorizatão. 

O SR. CARLOS HENRIQUE LEAL DE MORAIS 
- Não, não, a pedido do SEAP/CINAB, foram 
convocados todos os sindicatos ... 

O SR. RELATOR (Mauro Borges) - Os que 
quisessem. 

O SR. CARLOS HENRIQ<JE LEAL DE MORAIS 
- É os sindicatos Que tivessem alSwna, vaniOs 
dizer, possibilldade de com.er~ializar esse produto. 

O SR. RELATOR (MauroBorges)-Não houve, 
assim, wi1 ato de escolha pela Cabal? Houve licita
ção para fazer esse beneficiamento? 

O SR. CARLOS HENRIOOE LEAL DE MORAIS 
- Não, ai no caso não houve beneficiamento, 
pOi-([ue o produtO já. era beneficiado. Devido às 
características do produto, havia um re:benefida
niento, porque o produto não era de primeira 
qualidade. 

O SR. PRESIDEI'ITE (Cid Sabója de Carvalho) 
---- Em que coroiste esse beneficiamento, o se~ 
nhor _podia informar? 
. tJ SR. c:AALOS HENRIQGE LEAL DE MORAIS 
-Eu não sou um expert em arroz, mas o arroz 
velo sem casca, certo? EJe já veio beneficiado, 
mas ele tinha multas quebras e não poderia ser 

- enquadrado como tipo 2 e ir dlreto ao mercado, 
ele tinha que passar por um novo processo de 
polimento e rebeneficiamento para ir ao mercado 
cbmo tipo 2. Esse arroz não erà de qualidade 
excepcional, não, era um arroz vindo da Tailândia, 
e, inclusive, o primeiro lote das importações deü 
muitos problemas. 

O SR. PRESIDEI'ITE (Qd Sabóia de Carvalho) 
- Não estou entendendo é a participação dos 
sindicatos, porque OS sindicatos têm uma função 
definida em lei, é uma função muito específica, 
que nunca pode ser de comercialização, nem de 

armazenamento, nem de comercialização, nem 
de distribuição, nem de coisa nenhuma. A natu
reza-dos sindicatos é a de congregar os seus inte
grantes para as-runções de defesa da cateQoria. 

Erltão, eu gostã:ria de eÕÍ~der -~sS_ã partlcipã-.~ 
ção dos sindicatos. Por que strid.iCatOO nessa his
tória? 

O SR. CARLOS HENRIQUE LEN.. DE MoRAIS 
-Nessa época, nós vivíamos um momento in.Ui
to, ou seja, nós éramos multo ass~diados, inclu
sive pelos próprios sindicatos, que nesse momen
to_nã.o tinham disponibilidade de produto para 
o beneficiamento, e alguns deles manifestaram 
que, através das_várias cooperativas, teriam possi
bilídade de comet<:ialização do produto. Então, 
na hora da comercialização foram convidadOs os 
sindicatoS como representantes dos setores. Não 
há uma explicação, vamos dizer, é uma questão 
de convidar as... -

O SR. PRESlOENTE.(Cid Siioóia de Carvalho) 
-Agora, essas atiVidades eram praticadas pelos 
sindicatos ou pelos membros dos sindicatoS? Se 
documentos foram firmados, quem os finnbu? 
Foi a presidência do sindicato. foram documentos 
firmados pelos próprios sindicatos ou foram do
cumentos firmados por int~grantes do sin~icato? 

O SR. CARLOS HENRIQUE LEN.. DE MORAIS . 
-Eu não acho que houve nenhum caso de docu
mento~ desse tipo. Mas eu não saberia dizer, Se- -
nadar. -

O SR. RElATOR (Mauro Borges) -Eu pergun- ·
to ao assessor: esse problema de entrega desse 
arroz aos sindicatos para o rébeneflciamento foi 
feito mais ou menos em que data, em_ que perío
do? 

O SR. ASSESSOR -Aparentemente foi já no 
final de 1986 para o início de 1987. Final de 1986 
e início de 1987. Na verdade, a_inforrnação que 
nós temos é que não foi retirado o produto todo 
de uma vez, quer dizer, havia uma cota disponível 
e que foi sendo retirado progressivamente. 

0 SR. CARLOS HENRIQUE LEAL DE MORAIS 
- É, porque ninguém tem condições de retirar 
o produto de uma só vez. E d~pois a própria 
Cabal, o próprio armazém não tem condições 
de fazer a entrega imediata. EsSe arroz estava 
concentrado, se não f11:e engano, em quatro ou 
cinco pontos. Então tem_d.e haver uma progra
mação até de retirada de n;cerc:adoria, uma progra
mação física da retirada da mercadoria. 

O SR. RELATOR (Mauro Borges) -Eu pergUn
taria: o sindicato, que eu saibª, não tem máquina 
de beneficiar arroz. O procedimento do sindiçato 
foi, naturalmente, chamar ~mpresas filiadas a seu 
sindicato para que fiZessem o_ serdço? O sindicato 
repassou autorização para as empresas? 

O SR. CARLOS HENRIQUE LEAL DE MORAIS 
..:_ Eu Oão saberia responder. 

O SR. MAURO BbRGE:s ....;_ O assessor está, 
exatamente, a par dos detalhes? Nós estamos 
aqu~ exatamente, pesquisando, procurando sa
ber. Nós não sabemos de tudo, sabemos de um~ 
parte. 

O SR~ 'ASsESsOR _:_PÕis não, Sernidor. -É O 
seguinte: basicamente o sindicato foi liberado pa
ra a1oc::ar. Havia um montante total disponível para 
o:> sindicato e o sindicato poderia alocar, e indvsive 
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em perguntas poSteriores-se vOltar a esta questão, 
de faria uma alocação interna; Interna c:~ 
quer dizer, ... 

O SR. RÉLATOR (Mauro Borges)- Com a 
sua política própria. 

. O AS8Es$0R- ... exa~, cOm a Política própria 
do sindicato, quer dizei', os membros recebiam 
cotas colocadas à disposição deles pelo sindicato. . ., 

OSR RELATóR (MaúroBorges)_:_Está sendo 
esclarecido aqu! que há um telex do Diretor CO. 
mercial da Cabal, Alvaro de Castro, ao secretário 
da ONAB, reclamandQ do fato de o sindicato de 
Goiás naver ãdjUdicado uma cota de 1.600 tonel a~ 
das à firma Arroz Cãtrigó -ProdutosAlimentfcios 
Ltda, quantidade essa em que é apontada como 
estando muito acima da média das cotas conce~ 
didas às outras empresas; Neste telex era solici· 
tada a manifestação do QNAB. Sabe qual foi a 
resposta? Lembra-se desse episódio? 

O SR. CARLOS HENRIQuE LEAL DE MORAIS 
-Poderia me esdarecer, por favor, a data desse 
episódio? Lembra-se desse episódio? 

O sR. RElATOR (Mauro Borges)- V. S• tem 
conhedmento do número at? -

O SR. CARLOS.HEI'!RIQ(JE LEAL DE MORAIS 
-.A data, exatamente, eu não me lembro, mas 
dequalquermanelraéo último trimestre de 1986. 

O SR. ASSEss-OR - Mas, o Ãlvaro de Castro 
já não era mais o Oiretor. Até novembro._ 

O SR. RELA TCR (Mauro Borges) -Até novem
bro? 

O SR ASSESSOR - Eu, inclusiVe, consultei 
esse telex e, rea1mente, o diretorcomerclal apenas 
coJocou a preocupação dele. Quer dizer, quando 
a Cobal teria que colocar o produto nas mãos 
da firma Carrigo ele, por precaução pessoal, quis 
fazer uma consulta. Ele achoullrtfj5õuCo-estra
nho, que a quota estava muito alta e queria que 
o CINAB esclarecesse. 

O SR. CARLOS HENRIQUE LEAL DE MORAIS 
-Eu náo tenho lembrança disso, mas ... 

O SR. RELATOR (Mauro Borges) -Não lhe 
parece uma liberalidade a· Cabal adjudicar sindi
catos, o sindicato ter liberdade de escolher as 
fumas. Não lhe parece estranho isso; essa liber
dade. 

O SR. CARLOS HENR!QQE LEAL DE MORAIS 
-Realmente, considero uma questão totalmente_ 
baseada no bom senso. Acho que os-sindicatos, 
as entidã.des de classe deveriam ser sempre con
sultadas nesse tipo de coisa. Agora, acho muito 
difícil a determinaçã:o dp que seria ou não liberali
dade no caso a partir ._de uma adjudicação para 
um sindicato, do que é f~ito posteriormente pelo 
próprio :Sindic:;:ato. Devo dizer que, na medida do 
poss1ve1, dururte a minha geslão, em vários outros 
segmentos, sempre procurei chamar a entidade 
de classe na delimitação de quantias de impor
tação, a gente chegava a um número, eu chamava 
a entidade de classe e, a parttir daí, o problema 
passava a ser da entidade de .classe, as distribui
ções internas e externas._ Acho que é muito diõcil, 
com a estrutura pobre que tem a SEAP/ONAB, 
'eJa definir, chegar a esse nível de detalhe de dizer 

quem é que tem condições ou não. Assim, não 
me parece que seja wn excesso de liberalidade. 

"O SR. RELATOR (Mauro Borges)- Não acha 
liberalidade. A _questão da delegação aos, sindi
catos·parã distribuir a quem eles quisessem, sem 
uma regulamentação e uns recebendo mais do 
quê oS- oUtros, considerando que isso foi feito 
ein data bem próxima das eleições de 86, poderia 
haver uma çonotação política? 

O SR. CAR!:<Ss HENRIQUE LEAL DE MORAIS 
- Nesse caso específico que estamos tocandO, 
foi postertor i! eleição. 

O SR._ASSE$SbR - lnfei~ente, não posso 
esclarecer a data exata. De qualquer fonna, isso 
é flagrante, Senador. Quer dizer, realmente ficou 
comoresponsabüidade dos sindicatos fazer a alo
cação pequenas das contas. 

. O SR. CARLOS HENRIQUE LEAL DE MORAIS 
-Realmente, a minha opinião pessoal, se houve 
ou não liberalidade ou irregularidade dentro do 
sindicato. não saberia responder. A minha opinião 
pessOal é que -nao fiá -outra maneira, a partir do 
momento em que se trabalha com entidade de 
claSse, de interlerir internamente na entidade de 
classe. Acho que é Um risco que se corre, a 
p·aror do momento em <:(ue-se trabalha com enti
dade de dasse. 

o.O~SR. REI.ATOR (Mauro Borges) - Por que 
houve _oferta aos sindicatos beneficiadores de ar
~oz em _1\nápolis, em .Goiás, 4e um modo geral, 
Minas Gerais e DiStrito Federal? Por que houve 
oferta apenas a esses sindicatos? 

O SR. CARLOS HENRIQUE LEAL DE MORAIS 
-Porque foram os que mostraram interesse pelo 
produto. Então, procuramos fazer o seguinte: co
mo eles tinham manifestado interesse e nós não 
tínhamos uma posição fumada - eu tinha assu· 
mido em outubr_o -sobre a destinação que daría
mos ao produto.-ã pãrlir da defuilção de que o 
tempo corria_ cór1trã: nós, a primeira convoéação 
foi fcita para -os sindicatos que tinham marUfes
tado interesse no produto. 

-Õ SR. RELATOR (Mauro Borges} - Pár~ce 
que não houv~_ uma abeitUra para todos os slnâi; 
cates. Parece que a_ Cobál teve liberdade de esco
lha dos sindicatos, pelo menos de alguns._ 

OSR. CARLOS HENRIQUE LEAL DE MORAIS 
~Não, a todos os sindicatos que já haviam se 
dirigido à S.EAPJONAB, alguns solicitando esse 
h_grror. Foi oferecidci_a_todos os que já tinham 
manifestado o interesse. 

O SR. RELATOR (Mauro Borges) - V. S• se 
reCOrda quem, no âmbito da SEÁP70NAB, pro
pôs a concretização de vendas aos sindicatos? 

O SR. CARLOS HENRIQUE LEAL DE MORAIS 
-O responsável técnico por arroz era o Sr. Hum
berto Ludovico. Não tenho uma lembrança exata 
de quem me propôs isso, mas me parece que 
seria lógico que--ele serla a pessoa _a me trazer 
os vários documentos e discutir esse assunto co
migo. A iJÍiciativa de oférecer o produto para os 
sindicatos foi refererldada por mim. COncordei 
e achei que era realmente uma solução, vamos 
dizer, e, naquele momento, tinhamos maquinistas 
parados, aquilo podia Ser uma. .. 
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o sR. RElATOR (Máúro Borges):_ v. s• se 
recorda onde estava a maioti_a desses estoques 
da Cobal? -

O SR. CARLOS HENR!QQE LEAL DE MORAIS 
- São PâWo, Rio e Vitória, senão me engano. 

o SR. RELATOR (Mauro -Borges) - Foram 
transportados para serem beneficiados tão longe? 

~O SR. CARLOS HENRIQUE LEAL DE MORAIS 
__:Forám tra~rtados para SereirJ._benefiçiados. 

O SR. RE!.ÍÍTOR(Mau~~ &;;g~s)~Í,;.;,-é wna 
falha ~p~racional muito grande, porque esse ar

. i-_oz, realmente, deu um. passeio muito grande para 
vir aqui beneficiar e voltar naturalwente aos anna
zéns de origem. 

O SR. CARLOS HENRIQUE LEALDE MORAIS 
- Essa operação espedfica de importação me 
pare_ce_uma operação extremamente ruim, opera
cionalmente. Não_ tenho dúvidas em d~er _que 
eu janiaiS teria feito e~ op<!álÇão. · 

O SR. RELATOR (Mauro BorQOs) -É provável 
que a pressa nesse transporte tenha sido feita 
de uma fonna muito cara, que é o sistema rodo
viário. 

O SR. CARLOS HENRIQUE LEAL DE MORAIS 
- A nossa ou, no caso, a minha interferência 
no processo era no sentido de administr_ar uma 
situação que existia: eram 80 mil tonelad_a~ de 
arroz na mão que iriam se deteriorar. __ Eritão, a 
minha preocupação fói no-sentido de dar melhor 
destinação possível a esse produto. Agora, quanto 
aos critérios da localização do produto, ele estava 
numa lOCalização errada. Na minha oPinião a im
portação foi malsucedida desde o princípio. J?sa 
importação não deveria nunca ter sido feita Pela 
Interbrás. 

O SR: RELATOR (Mauro Borges) -Esse trans
porte foi f~to por intermédio da Cabal ou do 
SEAP/CINAB? - -- -

O SR. CARLOS HENRIQUE LEAL DE MORAIS 
--Nãq, o transporte não ocorreu: 

O SR. RELATOR (Mauro BorgeS) :_A ~olha 
das fin:nas transpoJ!.adoras? 

O SR. CARLOS HENRIQUE LEAL DE MORAIS 
- Não, isso aí era venda feita no depósito. Ou 
~~a, o ·côtnptador deveria providenciar o trans
porte. 

O SR RELA TóR (Mauro Borges)~ Quer dizer 
que eles já receberam o_ produt9 e ficaram. ali 
para venda? 

O SR. CARLOS liENRIOOE LEAL DE MORAIS 
- O. que cada um fez com o produto eu não 
sei. O produto, tal como se encontrava, provavel
mente nã_o serli enquadrado como produto "tipo 
2" no mercado. O mercado não aceftat'UJ aquilo 
Como "tipo 2". 

O SR. RELATOR (Mauro Borges)- Sobretudo 
porque essas regiões aqui .apontadas -- Goihs, 
Minas e DistritO Federal - são quase todas re
giões produtoras de _arroz. Acho estranho a vinda 
desse arroz para cá. Teria-VindO inesffio esse âr~ 
roz? V. S' tem alguma palavra sobre issO? - - - _ 

O SR. ASsESSOR-R~~~~~~te. S~r. não 
temos nenhum dado, até este momento, que 
comporte "sim" ou "não". 



Junho de 1988 - DIA&IO DO CONGRESSO NAOONAL (Seção II) Sexta-feira 17 1795 

O SR. RELATOR (Mauro Borges) - É multo 
importante a investigação_da CPI sobre esse as
sunto. 

O SR ASSESSOR- V.amos averiguar. 

O SR. CARLOS iiENRJQQE LEAL DE MORAIS 
-0 atendimento a esses sindicatos foi no sentido 
de que todos eles reclamavam que não tinham 
produto para beneficiar, ou seja. que estavam com 
as máquinas paradas. Se tínhamos um produto 
que necessitava um rebenefic::iamento, por que 
não, vamos dizer, atender, em primeira instância, 
os sindicatos, porque, até prova em contrário, são 
os representantes dos produtores do setor. Então, 
nosso critério foi muito mais baseado no bom 
senso. Se houve ou não o transpOrte para o rebe-
neticiamento, é uma questão que não caberia à 
SEAP/GNAB nem à Cabal. A venda é feita no 
depósito. 

O SR. RELATOR (Mauro Borges) -Mas é pre
ciso saber exatamente se esse arroz estava esto
cado em armazéns ·distantes, armazéns da Cabal, 
de1a ou alugados, se foi para essas áreas aqui 
de Goiás, depois de beneficiado e vendido, ou 
voltou aos armazéns da Cobal. 

Queria saber se V. S• tem elementos, no sentido 
das nossas averiguações, para verificar se esse 
arroz. que foi alocado para Anápolis, Minas e Dis
trito Federal, veio, foi beneficiado e vendido ao 
mercado da região ou se voltou rebeneficiado 
aos armazéns de origem da Cobal? 

O SR._ASSESSOR- Essa questão já foi levan~ 
tada há alguns dias internamente, ou seja, é o 
ponto que, essendalmente, está na ajuda da in~ 
vestigação, da pesquisa. Está exatamente .em co
mo se desenvolveu, na prática, essa operação. 
Vila ser tomados passos para checar o que foi 
feito desse produto pelos sindicatos. 

O SR. RELATOR (Mauro Borges)- O depoen-
te não sabe também? --

0 SR. CARLOS HENRIOOE 1.EAL OE MORAIS 
-Não, eu não saberia informar. Acredito que, 
da parte tanto da SEAP/QNA6,_como da Cobal, 
não caberia checar essa informação, porque o 
produto foi vendido no armazém. A p8rtir daí, 
não ... 

O SR. RELATOR (Mauro Borges)- Ele foi 
realmente vendido ao Sindicato dos Armazéns? 
Fbi o Sindicato que se responsabilizou, ou as em
presas que realmente foram beneficiadas? A com
pra foi feita através do Sindicato ou das einpresas? 

O SR. CARLOS liENRIQUE LEAL DE MORAIS 
-Talvez o assessor tenha até mais informações. 

O SR. RElATOR (Mauro Borges)- Tem infor
mações sobre isso? 

O SR. ASSESSOR -:-- Etftenho_ y_mª informa
ção. Seguindo as informações da Cobal, a repre
sentação era feita pelo sindicato, mas no mo-
mento da ex_ecução da_ venda, da operação em 
si, aí, realmente, seguindo as sugestões de cortes, 
etc. emanadas do sindicato, a venda é feita direta
mente a cada associado. 

Há wna outra informação, Senador, que acho 
importante colocar agora. Essas vendas ao sindi
cato foram respaldadas, inclusive num parecer 
técnico, etc., preparado antes da venda,_ é claro~ 
E já se levantou, dessa reunião técnica, a possibi
lidade de haver algum -desvio do produto, já que 

o produto era para sair de Rio e São Paulo e 
ser traZidO parã O Centiõ~OeSte. · 
-Aj:)arenterriente, tentando se precaver contra 
urila Situação desse tipo, foi sugerido que haveria 
necessidade de se acompanhar, de alguma for
ma, inclusive através da Polícia Federal se fosse 
o ciso, o andamento fisko, quer diier, o trans
~rte-f'ISico do produto,:-para eVitar que algum 
produto fosse v~nd.ido lá em São Paulo. 

O SR. RELATOR (Mauro Borges)- Este~ 
Ul1'í assunto em- qae- nos- devemos aprofundar, 
porque está bastante confuso. 

O SR. RELATOR (Mauro Borges)- Noto que 
o depoente não tem prOfUndldãdEi nesse assunto. 
Talvez tenhamos _que buscar uma pessoa que 
esteja a par disso para depor na Comissão. A 
existência de um parecer técnico recomendando 
isso já é um grave indício de irregu]aridade, já 
é um -grave indício.- Se o parecer for juridico indi~ 
cando isso, pior ainda. Se é técnico, temos que 
analisar isso- com pessoas que entendam dq 
transporte de bens fungíveis. Tem que haver do
cumentação, para que possamos ter acesso, dfl 
compra, dessa operação comercial. Depois, é 
uma segunda etapa, verificar se isso foi benefi

. dado e oitde foi vendido.-
Noto que o depoente não está perfeitamente 

a par disso. Nao é obrigado também a estar. Tem 
que se ater ao assunto que ele domina. Está faltan
do domínio no depoente sobre _esse assunto. Nos
sos assessores estão prestando mais informações_ 
do que ele. Nao é a área dele, não ê_a área_ em 
que ele tenha conhecimento. Temos que buscar 
urna pessoa dessa área para trazermos aqui à 
Comissão e_ aprofundannos esse aspecto que é 
de vital importância- talvez esteja aí o que esta
mos procurando - saber os detalhes, inclusive 
as quantidades. 
~ H_avia, inicialmente, ;una determinação expres
sa de que as YendasJossern feitas exclusivamente 
a vã:rejisfu:s, n~~ ~ç~ ~ Çof?.~? 

CC o SR. CARLOS liENRIQUE LEAL DE MORAIS 
--;;..Uma determinação expressa, não. 

O SR. RELATOR (Mauro Borges)- Qual a 
justificativa usada para. posteriormente, realizar 
as v~aS aos sindicatos e aos ataCadistas? 

O SR CARLOS liENRJQUE LEAL DE MORAIS 
- Na destinação desse produto seguimos três 
prrioridades: a primeira prioridade é a C:obal, o 
que ela precisaria de produto. Se não me falha 
a memória. a CobaJ utiliza algo como 30 mil tone
ladas/mês de produto beneficiado. Aprimfi:ira des
tinação, a primeira oferta do Produto foi à Cobai, 
para que-ela vendesse na estrutura de comercia
lização da própria Cobal. A segunda prioridade 
foi dada aos sindicatos, em relação aos demais 
participantes; a terceira prioridade era aberta, era 
generalizada. Tem os até empresas importadoras 
que participaram e levaram alguns lotes desses 
produtos. Não havia nenhuma determinação para 
um ou outro setor, apenas os sindicatos que já 
tinham manifestado interesse foram convidados ... 

O SR. RELATOR (Mauro Borges)- Entre ou
tros! 

O SR. CARLOS liENRJQQE LEAL DE MORAIS 
-Não, priméirÕ, os sindicatoS·. Eles tiveram- prio-
ridade, o que me parece uma medida de muito 

bom senso, porque são os s_indi_c_ª-tO~ _que não 
tinham produtos para beneficiar e são ligados ao 
setor de arroz. Eles queriam prOdutos para bene
ficiar e foi dado a eles esse produto. Mas se foi 
efetivamente concretizado, eu não sei se veio ou 
não, a determinação-da qualificação do p:roduto, 
se ele estava ou não enquadrado no ''tipo 2", 
o parecer dos técnicos no assunto é que o produto 
precisava de um rebeneficiamento. Tal como es~ 
tava, não teria colocação no mercado. 

b SR. RELATOR (Ma_ufo Borges) -As vendas 
poderiam ter sido feitas diretamente aos mem
bros dos sindicatos? Por que se preferiu a interme
diação dos sindicatos? 

O SR. CARLOS liENRIQQE LEAL DE MORAIS 
-Justamente para se tentar evítár qualquer tipo 
de vendas deSsa ou não beneficiar alguma empre
sa. Acreditávamos que, ao fazer,_ via entidade de 
classe, estaríamos propOrcionando a eles a possi
bilidade de discutir intemamf!nte qual_ seria a dis
tribuição das cotas. Se dentro dos sindicatOS hâ 
uma predominância maior ou menor de uma ou 
outra empresa sobre as outras, é um problema 
multo dificli, a-nível de SEAP/ClNAB. 

·o SR. RELATOR (Mauro Borges)-_Parece·-me 
que--o correto teria sido a Cobal dar mais transpa
rência a isso, publicar, licitar o arroz--que estava 
lá, enfim, fazer uma coisa mais ampla. Indicar 
o órgãõ-que não tem absolutamente: condições 
legais para· fazer isSo, parece-me que foi uma 
gra-nde Talha, sobretudo porque ho\Ne reclama
ções de empresas que nâo participaram. 

~· -·-
O SR. CARLOS HENRIQUE LEAL DE MORAIS 

-Concordo totaJmente com V. Ex'. Acho que 
seria a maneira ideal. Tinhamos um problema 
sério: tínhamos dois meses para colocar esse pro
duto no mercado. Se não tivéssem-os tomado es
sas decisões. correndo inclusive o risco e o ônus 
de sermos questionados com relação a essas de
cisões, hoje estariamos respondendo sobre uma 
responsabilidade muito_ maior que se: ria a detecto-
fação, nos armazéns da Cobal, de 80 rrii1 tOnela
-das de produto. Na minha gestão, quando assumi, 
tínhamos um problema: assim que me inteirei 
do problema a solução mais lógica que, na minha 
opinião, atendia mais ao bom senso foi_ a que 
seguimos. Não tínhamos um problema de tempo. 
Nós podfamos criar um respaldo maior a nível 
de transparência, fazer uma licitação, com todos 
os prazos de licitação, e devido ao fato desse 

- produto s6 se enquadrar, vamos dizer, para libera
ção já na entrada da próxima safra_, não teríamos 
condições de fazer a comercialização desses pro
dutos. 

O SR. RELATOR (Mauro Borges)- A escolha 
dos sindicatos ficou a car_go da Cobal ou V. S"'" 
indicaram? 

O SR. CARLOS HENRIQUE LEAL DE MORAIS 
-SEAP, aNAB. Todos os sindicatos que se ofe
receram ... sempre ... sempre. 

O SR.-RELATOR (Mauro Borges) -Isso se 
toma, realmente, mais estranho. 

O SR. CARLOS HENRIQUE LEAL DE MORAIS 
~:_O -gitério seg_uid() foi o seguinte: _todos os_ que 
manifestaram interesse, porque tínhamos docu
mentação de interesse, foram convocados. Refe-
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rente a seu Interesse "x", temos a dizer que temos 
essas quantidades ... 

O SR. RElATOR (Mauro Borges) - V. S• se 
lembra exatamente por que razões, se não tinha 
armazém da Cobal em Goiás, se esse arroz não 
estava estocado aqui, porém mais próximo do 
litoral, por que veio para Goiás, na zona produtora 
de arroz? 

O SR. CARLOS HENRIQUE LEAL DE MORAfS 
- Porque os sindicatos que alegavam que não 
tinham produto para beneficiar gostariam de girar 
as suas máquinas. Essa é a alegação dos sindica
tos, ou seja, foram os sindicatos daqui que pedi
ram para ter acesso ao produto porque, segundo 
eles, não estavam virando as máquinas e não 
tinham produto para beneficiar. Em Goiás. o sindi
cato de Anápolis e o sindicato de Goiânia, nessa 
época, me informaram que desde agosto não ti

. nham o produto para beneficiar. 

O SR. RELATOR (Mauro Borges)-Isso _é uma 
coisa um pouco estranha. Om Estado que Produz 
muito além das suas necessidades, exporta gran
de quantidade d~ arroz para outras regiões do 
Brasil, não consegui ainda entender por que Goiás 
foi escolhido, sobretudo o Distrito Federal, numa 
época próxima das eleições? Acho estranho isso. 

O SR. CARLOS HENRIQUE LEAL DE MORAfS 
-Realmente, não saberia responder. Talvez, até 
pela proximidade física, geográfica, os sindicatos 
tenham solicitado: Paraná, Minas Gerais e dois 
ou três sindlc_atos de Goiás. Eram os que tinham 
solicitação. Não sei porque os outros não Solldta
Jêlffi ou qual foi a razão. Os representantes dos 
sindicatos alegavam que desde agosto não ti
nham produto para girar. 

O SR. RELATOR (Mauro Borges)- Depois, 
dê a palavra ao assessor para um esclarecimento. 

O SR. ASSESSOR - Há uma nota técnica, 
wna reUnião feita na sE.AP ou CINAB, inclusive 
existia uma memória da rellriião- adio que não 
temos ela aqui nesta hora mas Jem~me perfei-

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção ll) 

tamente da leitura sobre o argwnento de que 
os maquinistas precisavam do arroz, exatamente 
para girar as máquinas a fim de não ficarem para
das, ociosas, teria sido estabelecido onde estaria 
presente,lembro-me muito bem, o Dr. Vilmondes, 
da SST, representante dos arrozeiros e técnicos 
da SEAP ou do CINAB, com base no voto 32 
de preço 3,70 FOB, Rio de Janeiro. Teria sido 
definido um processo de distribuição de uma con
ta da ordem de 50 mn toneladas, exatamente em 
função da demanda deles, para não ficarem para
dos. 

O SR. RELATOR (Mauro Borges) - Isso foi 
em juJho, agosto, não foi? 

O SR. CARLOS HENRIQUE LEAL DE MORAfS 
-Foi funde agosto, começo de setembro, prova
velmente. O voto que estabelece é 22/8, e a reu
nião deve ter _sido na primeira semana de setem
bro. Posteriormente, foi verificado que eles não 
se utilizaram das 50 mil toneladas que eles pró
prios demandavam para movimentar as máqui
nas. Tanto que veio à lume o Voto n9 ~2 porque, 
aí sim, ele mantinha o preço de 3,70 rrias com 
o ICM incluso. 

O SR. RElATOR (Mauro Borges) - O que 
poderia ser adicíonado em termos de esclareci
mento, já que existia wna demanda para movt
mentar as máquinas e essa demanda tinha sido 
definida numa reunião entre. os interessados e 
a parte governamental, como 50 mil toneladas, 
porque foram necessários 3 meses para eles che
garem à conclusão de que efetivamente não de
mandaram aq'Uilo que havia sidó estabelecido? 

o SR. cAru.os iiENRIOOE l.EAL oE MORAfS 
-Estou me lembrando um pouco mais do caso. 
Essa reunião e essa nova técnica foram anteriores 
à_ minha gestão; nessa reunião foi definido tam
bém que o representante da Cobal deveria prepa
rar os termos da licitação para a venda desse 
produto. Quando asswnl, em outubro, a Cobal 
áinda não tinha preparado Isso. Assim, durante 
os meses de outrubor e novembro cobrei da Co-
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bal ~ solução desse problema, porque os maqui
nistas e arrozeiros reclamavam com relação a is
so. Se ni\o me engano, a comercialização foi feita 
por quatro cruzados o quilo! O ICM excluso. 

Quanto à questão do preço final, com ICM ou 
não, neste momento, realmente não posso escla
recer. O preço final foi de 4,06. 

O SR. REU\TOR (Mauro Borges) - O !cM 
excluso? 

O SR. CARLOS HENRIQUE LEAL DE MORAIS 
- Aparentemente não posso assegurar, é ICM 
incluso e o preÇo final já adicionado de ICM.. 

O SR. ASSESSOR- T"mhamos um voto do 
início do primeiro semestre, que definia em 3,70 
cruzados o preço do quilo, com ICM_incluso. A 
comercialização que fiZ teve vári_os preços - foi 
wn sísterria de concorrênckl por lotes. Tweram 
um preço que variava, um preço mínimo de aber-: 
tura de licitação de 4 cruzados, !CM excluso, tive
ram lotes a 4,20 cruzados: a4,25 cruzados". Estou 
lembrando perfeitamente, com o ICM excluso. 

Os únicos que receberam, sob a cobertura do 
voto, foi a pr6pria Cobal, para a qual foi vendida 
a 3,70 cruzados. sobre a cobertura do voto, mas 
não para os outros pois houve concorrência e 
Hcit.ação. Temos p_reços variando de 4 até 4,30 
cruzados. 

O SR. PRESIDENTE (Cid Sabóia de Carvalho) 
- Encerramos a reunião d_e hoje, marcando a · 
próxima para amanhã às 9 horas, continuando 
os depoimentos, pois muitos assuntos ainda se
rão objeto de indagação. Coiwidamos o Sr. Carlos 
Henrique Morais para que compareça amanhã 
à reWliáo, a fim de prosseguirmos com as indaga
ções. --- -

Não vamos prosseguir à tarde, em face da ses
são di!~ Assembléia Nacional Constituinte, que ccr 
meçará, impreterivelmente, às 14 horas e 30 mi
nutos. 

Agradecemos o comparecimentp do Sr. Carlos 
Henrique Leal de Morais, por ter trazido tão valio
sos esc]arecimentos à nossa Comissão. 

Está encerrada a reunião. 
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1.1-ABERTURA 

12-EXPEDIENTE 

1.2.1-Leitura de Projetos 

-Projeto de Lei do S~nado n9 46/88, de 
autoria do Seriador Francisco Rollemberg, 
que permite o abatimento para fins de apura
ção da renda líquida sujeita ao imposto sobre 
a renda progressivo, no exercíclo de 1989, 
ano-base de 1988, o montante que a pessoa 
física deixou de perceber em virtude de ter 
sido atingida pelo Decreto-Lei n9 2.425, de 
7 de abril de 1988, que "dispõe sobre critério 
de reajuste de vencimentos e saJádos dp pes
soal que especifica e dá outras providências". 

-Projeto de Lei do Senado n<? 47/88, de 
autoria do Senador Marco Madel, que estabe
le<:e normas para a cobrança de laudêmio nas 
transferências do domínio úti1 de terrenos d?l 
União vinculadas a programas habitacionais 
e dá outras providências. 

-Projeto de Lei do Senado nç 48/88, de 
autoria do Senador Nelson Carneiro, que aJte
ra dispositivo da Consolidação das Leis do 
Trabalho, com vistas a assegurar o pagamento 
das horas em que os ferroviários - mesmo 
os de estações do interior que rea1fzam serviço 
intermitente ou de pouca densidade- ficam 
à disposição da empresa. 

1.2.2 -Comunicações 

-Do Senador Luiz Vi~na Filho, que se au
sentará dos trabalhos parlamentares. 

-Do Senador Jarbas Passarinho Líder do 
PDS, indicando o Senador Lavoisier Maia para 
Vice-Líder_ do PDS. 

12.3 __;Comunicações da Presidência 

-Extinção d~ Coffiissão Parlamentar Mista 
de Inquérito dc::.tinada a apurar responsabi~ 
!idades pelo acidente com material radioativo, 
verificado em Goiânia, ~ avaliar as :COndições 
de execução _da Polí!lé:·~ Racional de Energia . 
Nuclear. 

-Manutenção, por decurso de prazo, do 
veto aposto ao Projeto de Lei do Senado n9 
14/86 (n• 301/87, na Câmara dos Deputados). 

1.2.4- Discursos do Expediente 

SENADOR MAURO BENEVIDES - Saída 
de Franco Montoro do PMDE. -· 

SENADOR FERNAi'IDO HENRIQUE CAR
DOSO_-:_ Renuncia a Liderança e se desliga 
do PMDB. -

SENADOR MAURO BORGES -!•Conven
ção Nacional do Partido Democrata _cr!~tão. 

SEtfA!jOR EDJSON LOBAO - Recupera
ção do sistema ferioviário do País. 

SENADOR ITAMAR FRANCO - "Obra 
ar:neaçã-da" ~-Editorial do jornal O Estado · 
de Minas. 

SENADOR LOORNAL BAPTISTA -Outoro 
·ga-da medalha "Thomé de Souza", ao jorna
lista e professor JunOf Silveira. _ 

SENADOR JUTAHY MACiALHAES- Aná
lise da agricultura brasileira. 

SENADOR LAVOISIER />fAM -Anistia aos 
micro-empresários e produtores rurats. 

SENADOR MAR/O MAV1 - Violência rural 
no-EStado do Acre. 

SENADOR AFONSO SANCHO- Condu· 
são d_as obras dO p_orta de Camodfn-~. 

1.2.5 Comunicação 

-Do Senador Jarbas Passarinho Uder do 
PDS,_ çle $ubstituiç:~o de m~mbro_ em _Comis
são Permanent_e .. _ 

-1.2.6_-.:......:..._ COmuÕICaçOes da PreSid-ência 

-Recebimento das Mensagens n'?" 129 a 
131/88 (nçs 23l_a 233/88, na origem), pelas 
quafs ·o_ Senhor Presidente da República, soli· 
cita autortzação para que as Prefeituras Muni
cipais de ltaberaba (BA), João Câmara (RN) 
e CampinaS (SP) põssam contratar opera~ões 
de crédito, para os fins que especifica. 

-Referente_a não designação_ da Ordem 
do Dia para a sessão de amanhã, dia 22, às 
10:30h, em. virtude de realização de sessão 
especial. 

1.2.7 -_Questões de Ordem 

SENADOR MARCONDES GADELHA -
So~citando-da Presidência a prorrogação da 
sessão e convocação dos Srs. Senadores ao 
plenário a fim de que seja votada as matérias 
constantes da Ordem do Dia. 

OSR. PRESIDENTE HUMBERTO LCJCENA 
- Resposta à questão de ord~m formltlada 
pelo Senador Marcondes Gadelha. 

SENADORJJY111L HADDAD -Inclusão em 
Ordem do Dia à_e_matérias referentes a aútori
zação de empréstimos para os Estados, e, es
pecialmente_ao do Rio de .JMeJrQ. 

SENADOR MARCoNDES GADELHA, .co:_ 
-mo Uder-Entendimentos_ havidos P.ara vota· 
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PASSOS PORTO 
Diretor-Geral do Senado Federal 
AGACIEL DA SILVA MAIA 
Dit'l!!'tor Executivo 
LUIZ CARLOS DE BASTOS 
Oirelor A,drrn.~nis.trativb 
JOSEO.ER GOMES MOREIRA 
Oiretor ~rial 
LINOOMAR PEREIRA DA SILVA 
Oiretor Adjunto 

ção de matérias em tramitação no Senado 
federal, 

13-ENCERRAMENTO 

2-REI'IFICAÇÃO 
-Ata da26' Sessão, realizada em 7-6-88 

3-ATO DO PRESIDENTE DO SENA
DO FEDERAL 

-N• 88, de !988 

4-ATODOPRIMEIRO-SECREJ"ÁRIO 
DO SENADO FEDERAL 

-N•6, de 1988 

5-DIRETORIA GERAL DO SENADO 
FEDERAL 

- Extratos de contratos assinados pelo Se
nado Federal. 

-Edital de convocação de candidatos. 

· ·, exi>mtl:N're 
CENTRO GRÁFICO 00 SENADO FEDERAL 

· ...U.IUO DO CONGRESSO NACIONAL 
Impresso sob·a· !~sponsabílidade da Mesa do Senado Feder~! 

ASSINATURAS 

Scrnéstral ··········-·······-.·:"7.;.;_~,~ ....... -_ ..... :~~ ~~~-00_ 
Exempl~r A:ulso ........... :.~.:~-~~~.._;~:; ... -ê: ..... ~---~--.c~f~ 'f>_,oo_ 

'Tiragem: 2.20~êXên'lp_Jares. 

6 ~CONSELHO DE SUPERVISÃO 
DO CENTRO DE INFORMÁTICA E PRO· 

·CESSAMENTO DE DADOS DO SENA· 
. DO FEDERAL- PRODASEN . 

-Ata de reUniãq - · · · · 
7- MESA DIRETORA 

8-'- LÍDERES .E VÍCE-ÜÓERES DE. 
PARTIDOS 

9- COMPOSIÇÃO DE COMISSÕES 
PERMANENTES 

-SUMÁRIO DA ATA DA 26• SESSÃO,

REAlJZADA EM 7 DE JUNHO DE 1988 

RETIF!CAÇÃO 

Na publicação fel~ no DCN -
Seçãofi-de8-6-88,pãgina 1583, 
2' coluna, nt;)S itens 2 e 3. 

. - Onde se lê: 

2 -ATO DA COMISSÁO DI
RETORA DO SENADO .FEDE
RAL 

Leia-se 

2-ATO DA COMISSÁO DI· 
RETORA DO SENADO FEDE
RAL N• 26, DE 1988. 

Onde se lê 

· 3_:_PRIMEJRASECRETAAIA 
Edital de ConvocaçãQ- -
N' 26, de 1988. 

Leia-s_e: I 
. 3-PRIMEJRASECRETARIA I 

-Edital de Coiwdcaçâo · ·--· ·· 

~ -_,;,_ ..... .. l .,;-

-,. 

Ata da 30" Sessão, em 21 de junho de 1988 · 
2~ Sessão Legislativa Ordinária, da 48~ Legislatura 

-EXTRAORDINÁRIA-

Presidência dos Srs. Humberto Lucena e Jutahy Magalhães 

ÀS 10 HORAS E 30 MINUTOS, ACHAM-SE 
PRESENTES OS SRS. SENADORES: 

Mário Maia - Aluízio Bezerra -. Nabor Júnior 
- Leopoldo Perez - Carlos De'CarU ~ Aureo 
Mello - Od.acJr SoareS-- Ronaldo Aragão -
.Almir Gabriel- Jarbas Passàrlnhó --João Cas
telo -Alexandre Costa - Eclison Lobão _:João 
Lobo - Chagas R.odi:igues-- AfonsO Sari~ho 
-Álvaro Patheco ~ VirgilioTávora -'--Cid Sabóia 
de CaNalha-Mauro Benevides- Carlos Alberto 
-José Agrlpino -Lavoisier Maia :-Marcondes 

{iãdelha - Humberto Lucena -Raimundo üra 
- Maft:o Maciel - Ney Maranhão - :Antonio 
Fanas·:.:..: Mansueto de Lavor -GUilherme Pal
meira- Divaldo Suruagy -Teotonio Vilela Filho 
--Albano Franco- Francisco Rollemberg
lot!rival Baptista -Jutahy Magalhães-Ruy Baw 
celar -José Ignádo Fei;Teira --Gerson Camata 
-João Calmon ;::::_·Jamil Haddad -Afonso Ari
nos-=- Nelson Carneiro- Itamar Franco- Alfre
do Cam-pos ..;..::;. Ronan irto -Severo Gcu:hes -
Fernando Henrique Cardoso_- Mário Covas -
MaUro Bof9es - Iram Saraiva - lrapuan C:ost;a 

Júnior- Pompeu_de Sousa- Mauóc::io Corrêa 
...._ Meira Filho - Roberto Campos ~ Lourem· 
berg Nunes Rocha - ~árdo Lacerda -.Mendes 
Canafe - Rachid Saldã.nha Derzí -Wilson Mar
tins- Leite _Chav~ _.:.... Affonso ~marg9 -:-José 
Richa -Dirceu Carneiro- Nelson Wedekin
Carlos Chiarelli - José Paulo Bísol --José Fo
gaça. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -
~lista de presença acusa o comparecimento de 
68 Srs. Sen:adores. Havendo número regimental, 
declaro aberta a sessão. 



Junho de 1988 

Sob a proteçãO de Deus iniciamos nosso~ tra~ 
ba1hos. 

Sobre a mesa, projetes de lei que vão ser lidoS 
pelo Sr. )9-8ecretárlo. - =-

São lidos os seguintes 

PRO~ODEUBDOS~O 
N• 46, de 1988 

Pemdte o abatimento para fins de apu
ração da renda líquida sujeita ao Impos
to sobre a Renda progressivo, no exer
cício de 1989, ano-base de 1988, o mon
tante que a pessoa fisica deixou de per
ceber em virtude de ter sido atingida pe
lo Decreto-Lei n• 2.425, de 7 de abril de 
1988, que "dispõe sobre critério de rea
juste de vendmentt)!J e saJários do pes
soal que especlftc:a e dá outras providên-
cias." 

O Cõrl.gteSs~ .Nacional d~reta: _ 
Art. 1 ~ Será abatido da renda bruta na deda

ração do Imi>Osto sobre a _Renda, no exercício 
de 1989, como p-erda extraordinária, o montante 
que o contnbujnte deixou de pe_rceber durante 
o ano-base de 1988, em virtude de ter sido atin
gido pelo Decreto-Lei n'? 2.425, de 7 de abril de 
1988, que, "dispõe sobre critério de reajuste de 
vencimentos e salários do pessoa] que especifica 
e dá oUtras providências". 

Parágrfo único. Constará_ da declaração de 
rendimentos fomeckla pela fonte pagadora o va
lor a ser deduzido, nos termos previstos no caput 
deste artigo. 

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

Arl 39 Revogam-se as disposições em con· 
trário. 

Justiftcação 

O Decreto-Lei _09 2.445, de. 7 de ~ri! de 1988, 
que congelou os salários do servidor clvi( militar 
e das autarquias, traduziu~se. em inquestionável 
fonte de perda do poder aquisitivo de camada 
tão expressiva da população brasileira. 

Não bastasse a espiral infladonária, cuja corre
ção não chega a recompor tota1mente o salário, 
os seiVidores civis, militares e autárquicos se vi
ram, de uma hora para outra, à mercê de uma 
imposição legal a corroer aínda maís o fruto pecu
niário do seu trabalho, pelo congelamento da 
URP, imposto pelo referido decreto-lei, no ano 
de !988< 

O presente projeto prevê uma aten1.,1ação, con
quanto muito branda, do choque econômico pro
vocã.do por aquele congelamento. 

AtJ entender corno perda extraordinária a resul-
tante daquele dispositivo legal, o que se propõe 
é uma contrapartida do Governo em face claque· 
las reduções salariais provocadas artificialmente, 
com vistas a recompor os cofres públicos. 

Este projeto visa somente à regeneração parcial 
de finanças do servidor público contribuinte, exa
tarnente o maior apenàdo pelos resu1tados da 
inflação, no mOmento da declaração do imposto 
sobre sua combalida renda. 

Sala das Sessões, 21 de junho de 1988. -
Senador Franc:lsc:o Rollemberg, PMDB -SE. 
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'lEi;;/s"MÇAói:d"-liA 
\)DECRETQ-~N• 2.425 

•• <. -' DE7 OE ABRIL DE 1988 

Dispõe sobre critério de reajuste de 
venclmelil:os -e salários do pessoaÍ que 
especifica,. e dá outras providências. 

O Presidente da República, no uso da atribuição 
que lhe confere o artigo 55, itens I, II, e ID, da 
Constituição, decreta: 

Arl 1 ~ O reajuste .mensal previsto no .o artigo 
89 do Decreto-Lei n~ 2.335n), de 12 dejunho 
de 1987, ressalvado o disposto no artigo 2~" deste 
Decreto~Lei, não se aplica, nos meses de abril 
e maio de 1988, aos salários, vencimentos, soldos, 
proventos, pensões e demais r~muneraçõe$=. , 

1-dos servidores cMs e militares da União, 
do Distrito Federal e dos Territórios; 

II- dos integrantes dos Corpos de Bombeiros 
e Polícia Militares do Distrito Federal e Territórios; 

III- dos servidores do Poder. Legislativo da 
-_(Jnião; 

IV -d95 servid_o_res do Pod~r Judiciários e -do 
TriQ_unal de contas_ da União;. . 

V-:-:- dos seMdores do Poc!er Judiciário -dO Dis
trito Federal e _dos Territórios. ~.do Tribunal de 
Contas do Distrito Federal; 
_ VI- do~- servidores das ~utarquias, inclusive 

as em regime especial, da União, dos Tenitórios 
e do Distrito Federal; 
vn- dos servidores de que tratam as Leis n~ 

4.341(21, de 13 de junho de 1964, e 7.59fPl, de 
10 de abril de 1987;e os_Decretos-LeiSil~ 2.363<41 •. 
de_21 de outubro de 1987, e 2.382(51 , de 9=de 

. dezembro de 1_987; - . · 
Wl- dos empregados, dirigentes e conselhei

ros de empresas públicas, sociedades de ec01,1o
mia mista, suas subsidiárias e controladas, funda

- ~Çies púólfc8s, empresas sOb controle d.ireto: ou 
ind.lreto da Qni_ão, e demais entidades cujo reg~e 
de remun_eração não obedeça ao -disposto na. lei 
n9 5.645í6l, de 10 de dezembro de 1970; 

IX-dos empregados, dirigentes e conselhei
ros de empresas e fundações do Distrito Federal 
e dos Territórios; e 

X-dos inativos e pensionistas da União, do 
Distrito Federal e dos Territórios. 

§ 111 -os--vendmentos, salários, ~oldos, pro
ventos, pensões e outras remunerações voltarão 
a ser reajustados de acordo com a Unidade de 
Referência de Preços- URP, aplicável a partir 
de 1~ de junho de 198a 

§ 29 Para os efeitos deste artigo, fica suspen· 
sa, até 1~_deju1hode 1988, a aplicação do disposto 
no § 29 do ãrtigo 148 da Lei n9 5.787<71, de 27 
de junho de 197?., acrescido pelo Decreto-Lei n9 

. ?.380(•. de 9 de dezembro de 1987. 
Art. 29 O reajuste mensal de quri trata o artigo 

89 do Decreto-Lei n9 2;335/87, não se aplica nas 
entidades a que se referem os itens VI a IX do 
artigo anterior: 

l-nos meses de maio e junho de 1988, ao 
pessoal com data~base no mês de abril; 

II- nos me_ses de junho e ju1ho de 1988, ao 
pessoal com data-base no mês de maio. 

Parágrafo único. Nas hipóteses deste artigo, as 
remunera~ões voltarão a ser reajustadas de acor
do corn a URP aplicável, respectivamente, a partir 
de I' de julho e I' de agosto de 1988. 

· Art.' 3~ ·. Nos meses em que não'~· pt;o~~cler 
à apliCação de reajuste mensal (artigos 1 o e,2~), 
será concedido aos servidores, empregados, inati
vos e pensionistas ·que percebam até 5 (cinco) 
vezes o valor do Salário Mínimo ·de Referência, 
abono temporário correspondente a 25% (vinte 
e cinco' pôr-Cento) do referido Salário Mínimo 
de Referência, .cessando seu pagamento a partir 
da reaplicação da URP. : 

§ 19 O abono ,concedido _no,s _termos deste 
artigo será considerado para ef~ito da.observârícia 
do Piso Nacional de Sal~rJos, çonforme se disPu~ 
ser em decreto do POde-r ExecutivO. _ · 

§ 29 Ressalvado o di~posk> ~no P-~rá9raf~ ~n
terior, o abono será pago em rubrica própria e 
devido como vantagem pessoal, nominalmente 

·. ldentiilcãV-el, não $e i]1Çqrj:lorando aos vendrilen
to~. _saláriOs, s_olqos •. proventos e pensões para 
nenhum efeito, inclusive o reajuste das prestações 
dos Mut~ártqs_ -qq !?i~~Qla Fjnanceiro da Habita~ 
çáo,- que tenham optãdó pelo regime da equiVa
lência salarial, nem s_ervindo de base para _cálculo 
de qll_aisquer gratificações e vantagens. 

Art. 49 O ·reajuste m~nsal previsto no artigo 
89 do Decreto-Lei n9 2.3_3_5L87, não se aplica, nos 
meses de maio e junho de 1988, aos vencírftentos 
e vantagens pecuniárias devidos aos membros 
do Poder Judiciário ·da União, do Distrito Federal 
e dos Territórios, bem assim aQs nle-mbrQs -_do 
Tribunal de Contas da União e do Distrito Federal. 

Parágrafo único. Os vehcimeritos e vantagens 
voltarão a ser reajustaaos de acordo com a URP 
aplicável a partir de 19 de julho de 1988. -

Art. 59 Na revisão salarial, a ocorrer na data
base, serão compensados os efeitos da não apli
cação da URP em decorrência do disposto neste 
Decreto-Lei. 

Arl 6~ AS revisões salariais previstas no pará
grafo único, do artigo 99, do Decreto-Lei n9 
2.335/8_7, relativaS às entidades mencionadas 
neste Decreto-Lei, não poderão ultrapassar o limi
te de 100% (cem por cento) da variação doíri.dlce 
de Preços ao Consumidor -IPC nos 12 (doze) 
meses imediatamente_anteriores. __ _ 

§- 19 Parcela suplementar poderá ser nego
ciada na ocasião das revisões salariais -ocorridas 
nas datas~base, tendo por limite superior a varia
ção do Produto Interno_ -ªrut.o """':' PIB real "per 
capita", fixada em decreto do Poder Exeçuti,VQ. 

§ -2_, __ Para os efeitos das revisõeS salariais das 
categorias com data-baSe até 30 de junho de 
1988, será COnsiderada a variação do IPC .desde 
julho de 19.8L 

Art. 79 As empresas públicas, aS so<;led.ades 
de economia mista, suas subsidiárias e contro
ladas, as fundações públicas, as empresas sob 
controle direto ou indiret.O da União, e as deJ]laiS 
entidades cujo regime de remuneração não obe
deça ao disposto na Lei n~ 5.645, de 10 de dez~m
bro de 1970, somente poderão celebrar conven
ções ou acordos coletivos de trabalhq, de natweza 
económica, ou conceder aumentos ou reajustes 
coletivos de salários, atendid~S: __ as resoluçôes 
eman_adas do Conselho lntermiQistérial de" Salá
rios -de EriiPres~ EStaf&s-.:::.. -aSE oU, quando 
for o caso, do Conselho lnterminlSterial de Remu
nerações_e Proventos.- CIRP, observado o dis
posto_no artigo 623_ da Consolidação das Leis 
do Trabalho. 
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§ 1 ~'- Na hipótese de dissidio coletivo, que en
volva entidade refertda neste artigo, a petição ini
dal, sob pena de inépcia, será instruída com pare
cer do _CISE ou , quari.do- for o caso,_ do CIRP, 
relativo à possibilidade, ou- não, de acolhimento, 
sob os aspectos económico e fínan.ceíro, da -pro~ 
posta de acordo. . -·_ , -_:_ _ , 

§ 29 O parecer a que se refere o p"ai"ágraJo 
anterior será suprido pela prova documental de 
que, tendo sido solicitado M mai_s de 30 (trinta) 
dias, não foi emitido pelo CISE óü, quaffdo for 
o caso, pelo .aRP.. 

§ 3"' Nos disstdios coletivos, frustrªda ~nego
dação quãnto ao limite de reviSãO ele salário, não 
será admitida reposição salarial, sob pena de inefi
cácia executiva da sentença. 

§ 4o Incumbe ao Ministério VúbliC:o v~ar pela 
observância do disposto nõ parágrafo anterior, 
d~endo, para esse efeito.. jnt~r no proc-esso, 
interpor recursos e promover a_ções _res~dsórias 
contra decisões _que o infringirem. - · 

Art 89 _ ·sem prejuizo das sanções disciplina
res_ cabíveis, as entidades men_çionadas neste: De
creto-Lei não poderão efetuar o pagamento do 
tempo de paralisação decorrente ele. greve decla
rada ilegaL 

Art. 9_9 Não serão admitidas, até 31 de de
zembro de 1988, alterações dos critérios de con
cessão e d_Qs percentuais de gratificações, benefí
cios, vantagens ou adicionais_ de qualquer natu
reza, que impliquem aurne_oto de. despeSa. 

Art 10. O disposto neste Decreto-Lei aplica
se, no que couber, às aposentadorias, pensões 
e outros beneficias a car_go da Previdência Social,_ 
conforme se dispuser em decreto do Pod~r Exe
cutivo. 

Art 11. A inobs_ervãncia das disposições des
te Decreto-Lei, por dirigentes de órgãos e de enti
dades, será consid~rada_ ato- irregular de gestão 
e acarretará perda do cargo ou função ocupada, 
inabilitação para o exercício de cargo em comis
são ou função de confiança nos órgãos e entida
des da Adminstração Pública da União, do Distrito 
Federal e dos Territórios, e a apuração .de respon
sabilidade civil ou penal, se couber. 

Parágrafo único. Os responSáveis pelOs órgãos 
integrantes do Sistema de COntrOle lntemo repre
sentarão ao Tribunal de Contas--respectivo e, 
quando couber, ao Ministério 1'\íblico, em caso 
de_inob_se:rvância do disposto neste Decreto-Lei, 
sob pena de responsabilidade solidária. 

Arl 12. Este Decreto-Lei entra em vigor na 
data de sua publicação. 

Art. 13. Revogam-se as disposições em con
trário. 

JOSÉ SARNEY - Presidente da República. 
Mallson Ferreira da Nóbrega- João Batista 
de Abreu.. 

n Nota da Redaçã~" Pubiicapõ de ~cardo com rêtitlça
ção feita no Diário Oficial de 11 de_{!l!ril d_e" 1988; -~
(1) Leg. Fed. 1987. págs. 327 e 335 

(2) Leg. Fed., 1964, pâg. 465; (3) 1987, pâg. 198; (4) 
1987, pág. 689; (5) 1987, pág. 837: (6) 1970, pág.~ 196; 
(7) f972, págs. 972 e 1173: (8) 1987, pág. 830. 

· PROJETO DE LEI DO SENADO 
1'1•4'7,,del988 -

Estabelece normas p_ara a cobrança de 
: Jaudêmio nas Uansferê_ndas do domínio 
• útil de terrenos da União vinculadas a 
-PrOQrama's habitacionais e dá outras 
proVld~das. 

O _CongresSo NaciOnal decretá: 
, M 1 ~ Nas· tiansferênciâs, erJ.ti'e vivoS, do do

mínio útlf de-terr.eno-foreiro ·da GriiãO 'que não 
cOntarem corh a i_Sençãq de ·qJ.!e _ tfatan:t os Décre

.. tós-Leis n?S 1.850, de _15 de janeiro de 1981 e 
-1.-ª76, de 15 de julho de 198i, desde_ (Jue se 
i:eftràm a operações imObiliárias que comprova
aâni.ente contribuam parã a execuÇãO de -progra
ma integrante do Plano Nacional de Habitação, 
inCidirá o laudêrnio _ge 2,5% (dois e _m_ei_o por 
cento) sobre o: _respectivo valor, deste excluído 
.o~asb.enfeitorias nele porventura .existentes. 

Parágrafo único. As dispcisiÇõeS_deste ãroQO 
àpli~am~se apenas às operações imobiliárias i-eali-
-'l<idãs por. -- - . . 

a) p-essoas físicas ou juridiç:~.s que, na confoi'-
-----m.idade da Lei n9 4.591, de_16_de dezembro de 

1964 e do Decreto-Lei n~ 271, c;le. 28 de fevereiro 
de 1967, procedam -à_- incorporação de edifica
çqes, ou, para eSta finalidade, adquiram terreno 
ou promovam loteamento; 

b) pessoas flsicas ou jurídicas que, embOra sem 
promoverem o iligistro da i_rtç_orporação, noS ter
mos do artigo 32 da Lei no 4.591! de 1_6 de dezem~ 
b~o de_1964, efetuarem, até 12-(doze) meses da 
~ediÇão do respectivo "habite-se", a auena,ção 
â~fillítiVaou_a promessa de alienação de unfdades 
Fiãb1taclOrlãiS-iSOladas ou sob regime condomi-
níaJ.- - --

M ·29-- Scirãlgualment€de'2,5% (dois e meio 
- _po_r ce[lto) o-laudêmio quando a transferência 

entre vivos do domirltá Õ.til_ de terreno roreiro da 
União se -destinar à _aquisiÇão- de casa próPria, 
desde que o adquirente não possua outro imóvel, 

- «ffe'úria- uffiáâas ·condiÇõeS_ de: 
-·- a) -serviaor reaeral, estadual ou municipal de 
órgão ou entidade da administraÇ"ão_dir:eta ou indi-
reta; - -- -

b) ex-combate brasileiro da SegUilda Guerra 
Mundial; 

c)_ lornalista profissional; 
d)-viúvã, enquanto neste- estadO, --de servidor 

público. 
-· Art. 3~ O aforamento dos terrenos de mari~ 

nha ou acresddos de marinha, quando destina
dos à r~aljz:_ação de programa habitacional do po
der público, será concedido pelo chefe do órgão 

__ local do ServiçO de Patrimônio .da União (SPU), 
cumpridas previamente as eXigêndaS do Decre.. 
to-Lei n~ 9.760, de 5 de setembro de 1946. 

Art. 49 Esta lei -entrãrá ém vigor na -data de 
sua publicação, revogadas as disposiçõ_es em 
contrário. 

Para esse fim é necessário_ diminufr o custo 
das _operações.de aquisiçã:o. d.e ilp6vel-vtnc.ula..dos 
_a -programas. habitacionais, o qu~ .trará consigo 
indiscu.tfveís benefii:ios_à.dinam~ção desse setor 
soda!, cuJo-desenvolvimento se faz cada vez mais 
imperioso. 

Os terrenos_ de! iparinha, por _çonstltuírem am~ 
pias áreas de muitas ddãdes brasileiras, são ne
cessaiiãmente .objeto de grande parte -das transa
Ções imobiliáriãS, l'azão pela qual a sua intercor
r~cia n~s p'rog_ramas habitacionais é significativa. 
É_ com gr~de freqüência_que_ãs terrenos dessa 
natureza são utilizados em. edificações ou con
JUtltO-de· edificaÇões em _todo· o Pafs,- conside
faJ)âo=Se~qUê a rrialoria dos grândés ce11tros urba
ilos·se"'Sltüã na· àfla marffiffia e-ã'_hlargem dos 
rios e laQoS. · · · 

Daí porque tais bens da Urlião~ pelo baratea
mento doS custos de sua aquisição, podem e 
dev~~ s~ ~onstituir em um fator de dinamização 
da construção de novas unidades residenciais.· 

Dois diplomas legais anteriores _:__ 65--Decre:
tos-Leis n~s 1.850, de 15-1-1981 e 1.876, de 
15-7-1981 - isentaram do paga,mento do laudê
mio a transferência que se processar para pessoa 
jurídiça_vincu1ada ao Sistema Financeiro _de Habi
tação, oú se· réferir a prirrieiro ·comprador de uni
dade re"sJdeiíc'ial, ou forem os adquirentes entida
des do podeir público ali referidas, ou ainda quan
do a pessoa física adquirir o imóv:el dessas entida
des. Neste último caso, o beqeficio se aplica à 
transferência cujo preço não exceder o valor_ cor
respondente a 1.350 OTN. 

Além daquelas operações excluídas da iricidên
cia do laudêmio, inúmeras outras destinadas a 

-· -llnplemeritar a POlítica Nacional de Habitação, ain
da que não contem com a_isenção tota1, depen
dem de razoável redução daquele_c..usto para asse-
gurar-se a sua viabilidade. _ _ _ 

Levando em consideração Os-objetivos de rele-
vante interesse social e económico aqui destaca
dos, visa o projeto a redução da taxa do laudêmio 
incidente nas transferências de terrenos foreiros 
de marinha, não contempladas com a isenção 
cdaquela taxa, sempre que se destinarem à execu
ção de programas habitacionais. 

~---Busca-se, ainda, com a presente proposta, ex
cluir da base do cálculo da cobrança do laudêmlo 
o valor das _b_eo[eitorias acaso- existentes no· ter8 

rena. 
lnd~pensável se faz esta complementar medi

d<I, e i~ _que a simpl~_s re9uçã0 da taxa, se mantida 
a sua incidência sobré o Vafof dã terra e das benfei
torias,. erri pciuco aproveitaria os benefiários da 
política habitacional quando adquirirem unidade 
construída em terren9 de m~ba, porquanto o 
grande_ ônus _dessas _aquisições é_ precisamente 
a -cobrança do lt:~udêmio sobre o valor da cons
trução. 

Finalmente, paia tomar mais ágil e descentra
lizado o processo de aforamento, o projeto visa 
a conferir ao chefe- .do órgão local do Serviço 
de Patrimônio da União poderes para a concessão 

·-~-- Justlft_cação _ .-do--afo{amel)tq...depois_ de_cumpridas_as_ fonTI~Ji-
-- ....__,_ - , r.-,dades_ previstas nas disposições do Decreto-Lei 

---A redução do déficit habitacional do País pres- n9 9.760, de 5 de _setembro de 1946, que dispõe 
supõe a adoç:ao de medidas de vatiªdi!_ ordem sobre _os bens imóveis da União, 
com vista a estimular a construção de novas uni- Com esta Proposta renovamos, com as atuali-
dades residenciais, mormente para o_~_segmentos zações nece_s_sátias, projeto que apresentamos à 
mais pobres da populaçao. ---- - Câmara dos_ Deputados, em 1975. 
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AI:J finalizar, esperamos contar com a acolhida 
dos ilustres pares para a conversão desta propo
sição em lei, com o que o Poder Legislativo estará 
contribuindo para correção das distorÇões apon
tadas e assegutando maior êxito aos programas 
habitacionais de interesse social. 

SaJa das Sessões, 20 de junho de 1988. -
Senador Marco Maclel, PFL- PE. -

LEOISLAÇÃO CfTAOA . 

DECRETO-LEI N• !.ll50, 
DE 15 DE JANEIRO DE 1981 

Isenta de laudêmio as b'ansf6êndas 
do donúnlo útil de terrenos de marinha, 
destinados à construção de conjuntos 
habitacionais de interesse social. 

DECRETO-LEI N• 1.876, 
DE 15 DE JULHO DE 1981 

Dispensa do pagamento de foros elau
~os os titulares do domúúo útil df:'s 
bens imóveis da Onlão, nos casos que 
especlfi.ca, e dá outras providências. 

·····--·······-·········-···················-·······"'············· 

DECRETo-LEI N• 271 
DE 28 DE FEVEREIRO DE 1967 

Dispõe sobre loteamento urbano, res:
ponsabiUdade do loteador, concessão de 
uso e espaço aéreo, e dá outzas provi
dêndas. 

LEI N• 4.591 
DE 16 DE DEZEMBRO DE 1964 

Dispõe sobre o condonúnlo em edifica~ 
ções e as incorporações Jmoblllárlas. 

CAPITULOU 

Das Obrigações e Direitos 
do lncorporador 

Art. 32. O incorporador somen~ poderá ne~ 
gociar sobre unidades autónomas após ter arqui
vado no ·cartóriO Competeriteâe Registro de Imó
veis, os seguintes documentos: 

a) título de propriedade de terreno, ou de pro
messa, irrevogável e irretratável de compra e ven
da ou de cessão de direitos ou de pennuta do 
qual conste cláusu1a de imissão na posse do imó-

vel,_ n;í!lo baja estipulações impeditivas .de sua alie
nação em frações ideais e inclua· consentimento 
para demoliçãO e 'cOnStfuÇãO deVidamente regis-
trado; - - -- --

b) certidõ_es negativas de impostos federais, 
estaduais ~ municipais de _protesto de títulOs de 
ações cíveis e. criminais e .de ônuS __ reais relativa

-mente aO irrióvel, aos alienantes do terreno e ao 
iflcorporador; , 

c) histórico dos títulos de propriedade do imó
vel, abrangenck;l os últimos 20-anOs, acompanha
do de certidão dos r.espectivoS registras;_ 

d) projeto _de construção devidamente apro~ 
vado pelas autoridades competentes;_ · 

e) cá1culo das áreas das edffiCações, disCrimi
nando, além da global a das partes comunS, e 
indicando, c~da tipo de unidade a respectivã me
tragem de área construída; 

f) c_erti_dão negativa de débito para com a Pievi
dência Social, quando o titular de direitos sobre 
o terreno for responsável pela arrecadação das 
respectivas contribuições; __ 

g) memorial descritivo âas_eS)JecifiCações da 
obra projetada, segundo_modelo a__que se refere 
o·fnciso lV,-do art. 53, desta Iêi: - · --

h) ava1iação do custo global da obra, atuaJitada 
à data do ar_quivamento, calculada de acordo com 
a norma do inciso m, do art. 53 ·com base ·nos 
custos unitários refectdo . .LllO art. 54, discriminan
do-se, também, o custo de construção de ·cáda 
unidade, devidamente autentfc.ada _pelo profissio
nal responsável ·pela obra; 

I) discriminação_das frações_ideais_ de terreno 
com as unidades autônomas que a elas corres
ponderão; 

j) minuta da,futu~_a __ convenção de condomínio 
que regerá a edificação ou o conjunto de edifiCa
ções; 

I) declaração em que se defina a parcela do 
preço de que trata o inciso II, do art 39; 

m) certidão do instrumento público de man
dato, feferido no § 1" do _art. 31; 

n) declaração expressa em que se fiXe, se hou
ver, o prazo de carência (arl 34); 

o) atestado de idoneidade financeira, fome"ddo 
por estabelecímento de crédito que opere no País 
há mais de cinco anos: - -

§ 1 ~> A documentação- referida neste artigo, 
após o exame do Oficial de Registro de Imóveis, 
será arquiVada em _cartório, f~ndo-se o compe
tente registro. 

§ 2~' Os contratos de compra e venda, pro
meSsa "âe venda, cessão ou promessa de cessão 
de unidades autônomas, serão também averbá
veis à margem do registro de que trata este artigo. 

§ 3~" O" núrrierá do registro referido no § 19, 
bem como·a indicação do cart6rio_çompeténte, 
constará, obrigatoriamente,_ dos anúncios, im~ 
pressas, publicaçõe_s, propostas, contratos, preli
mJrliareS _o~ definitivos, referentes à incorporação, 
salvo dos anúncios "Ciass_iji~dos". _ __ 

§ 49 O Registro de_lmóvels __ dará. certiç:Ião ou 
fornecerá, a quem o solic;ita_r, cópia fotostática, 
heliográfiCa, temofar, microfilmagem ou outra 
equiValente, dos dcituinentoS -especificados neste 
artigo, oti autenticará c6piá apreSentada pela par-
te interessada. -

§ s~ A existência de ônus fiscais ou reais, sal
vo os impeditivos de alienação, não impedem o 
registro,_ que será feito com_as devidas ressalvas, 
mencionando-se, em todos os documentos ex-

traídos do registro,- a existência e a extensão dos 
ônus._ 

_ § 6~ Os Oficiais 'de Registro de ll:nóveiS! _terão 
15 dias para ãpresehtar, por escrito, todas as eXi
gências que julgarem necessánas·ao _arquiVamen
to e, satisfeitas as teferidàs éxigêOcias, terão o 
prazo de 15 dias para fornecer certidão, relacio
nahâo a doctinientação apresentada, e devolver, 
autentlcadas_as,segundas vias da mencionada do
cumentação, com exceção dos documentos pú
blicos. Em casos de diVergência, o OfidãJ levan
tará a dúvida segu_1_1_do as nonnas proc_esstiaiS apli~ 
cáveis. - -

§ 79 O Oficial de Registro de Imóveis respon
de, civil e criminalmente, se efetuar o arquiva~ 
menta de documentação contraveniente à lei ou 
der certidão ... Vetado ... sem o arquivamento de 
todos os documentos exigidos. 

PROJETO DE LEI DO SEI"'ADD 
N•48del988 

Altera dispositivo da Consolidação 
das Leis do TrabaDto, com vistas a asse~ 
gurar o pagamento das horas em que 
os fen"Ovlárlos- mesmo os de estações 
do Interior que realizam serviço IntenDi~ 
tente ou de pouca densJdade - ficam 
à disposição da empraa. 

O Congresso NãCiÔnal decreta: 
Art. 1 ~> O art 243 da Cóhsolidação das Leis 

do Trabalho-passa a vigorar com a seguinte reda-
ção: -

-· ''Art. 243. ·os· erhprégadoS dé -_estaÇões 
-do interior, cujo serviço for de natureza inter~ 
mitente ou de pouca intensidade, farão jus 
à remuneração correspondente ao regime 
de prontidão, pelas horas que excederem às 
da jornada de trabalho." 

Art. Z-' Esta lei entrará em vigor na data de 
sua publicação. 

Art. 3o Revogam-se as disposições em con· 
trário. -

Justificação 

_A"idêia, Que orn se re~~va à consíderaçã~ da 
Cãsã;"êjá mereceu iniciativa longamente discutida 
no âmbito -oo Senado (PLS rt' 177180), ConSiste 

o- em: assegürãr aos ferroviários o pagãme"iltó "das 
horas em que fic811!_ à disposição da empresa. 

Acredita-se, aliás, c(Ue ã Solução ora- p-rCiPo-sta 
ve-nha a conciliar os interesses das ferrovias e 
de seus empregados do interior, no tocante à 
duração do trabalho e à remuneração das horas 
extras, os quais hoje se encontram injustamente 
discriminados em razão da redação do -art. 243 
da CLT. . .. --

SaJa das_Sessões, 21 de junho de_ 1988. -
Nelson Carneiro. ·· 

LEOISLAÇÃO CfTADA 

DECRETO-LEI N• 5.452. 
DE I' DE MAIO DE 1943 

Art. 243. Para os empregados-de-e-Stações do 
interior, cujo serviço for de natureza intermitente 
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- A presidência fará a devida comunicação ao 
Senhor Presidente da República. 

ou de pouca intensidade, não se aplicam os pre
ceitos gera1s sobre duração do trabalho, sendo
lhe, entretanto, assegurado o. repouso contínuo 
de _dez horas, no mínimo, entre dois periodos de 
trabalho e descanso semanal. 

O SR- PRESIDENTE (Humberto Lucena) -
_Concedo a palavra ao nobre Senador Mauro Be-- _ 

. ' nevides, para brevíssima comunicação. 

--O SR. MAURO BENEVIDES (PMDB- CE. 
O SR. PRESIDENTE (Humberto __ Lu_cena)- Para breve comunicação.)- Sr. Presidente, Srs. 

Os ptojetos lidos vão à publicação; Senadores: 
A estrutura pluripartidária, predominante no 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - --- Pais, na atua1 fase de transição democrática, já 
Sobre a mesa, comunicação que será llda pelo erísejou o surgimento de 39 'agremiações, todas 
Sr. 1 ~-Secretário. - - -·OOm propoStaS- progn.-máticas ·que indicam ru-

São lidas as seguintes: · mos diferenciados para a nossa vida política, eco-
Brasi1ia,20_dejunhode 1988 ·-'-n~ril.icjl_esg:ç~_. -~ " ,... ___ ·-·-~ ._ ~, 

Exm9 Sr. 
Senador Humberto Lucena 
MO. Presidente do Senado F~deral 
Nesta 

Senhor Presidente: _ _ 
Tenho a honra de comu_nicar a V. Ex', de acordo 

com o disposto no art. 43, alínea "a", do R_egi
mento Interno, que me ausentarei dos trabalhos 
parlamentares para breve viagem, em-caráter par
ticular. Atençiosas saudações. :- Lulz Viana A~ 
Dto. 

Of. n9 35/88 Brasília, 17 de junho de 1988 
Exm~ Sr. 
Senador Humberto Lucena 
DD. Presidente do Senado Federal 

_ Já, agora, anuncia-se a estruturação de mais 
-Urna facção; que abrigaria parlamentares e lfderes 

peemedebistas, dispostos a continu_éU' ~nvid_ando 
esforços, sob outra legenda, em prol do interesse 
nacional e_ do _bem-estar çtos brasileiros. 

Dentre os que se propuseram a desvincular-se 
do PMDB, figura o ex-G_ov~madpr André Franco 
MOntara, fundador do antigo MDB e de seu suce
dâneo, com larga folha de serviços prestados à 
comunidade, no desemPenho continuado de su
cessivos mandatos eletivos. 

Em 19_'14, na condição de __ Lí_der do MDe no 
Senado, COube-lhe a notável tarefa de comandar 
a_ campanha majorl~a da agremiação, de que 

-_ resultou a surpreendente eleição de 16 senadores, 
num lance político de extraordinária ressonância 
junto a todas as camadas da população. 

Uder da nova bancada, prestigiado por todos 
Senhor Presidente: tos segmentos partidários, transformou-se numa 
Nos termos regimentais, comunico a VosSa Ex- das maiores expressões da atual geração de ho-

celência, para os devidos fins .. a indicação do Sr. _. me.ns públicos, reelegendo-se em 1978 pelo glo
Senador Lavoisier Mata para Vlce-üder do Partido cioso Estado de São Paulo, a cujo Governo ascen
Democrático Social, nesta_ Casa, em substituição __ deu, pelo vqto popular, na competição de 1982. 
ao Senador Virgílio Távora. ~- Realiu.indº- wna administração das mais profí-

Aproveito o ensejo para renovar a Vossa Exce- _cuas; -assirialada por milhares de obras_ e_ em-
lência protestos de consideração e apr~ço. -Se- preeildimentos em todos os Municipios bandei-
nador Jarbas Passarinho, Líder do PDS. rantes. Franco Montoro permaneceu no ex_erddo 

O SR. PRESIDEN1E (Hwnberto Lucena} -
As comunicações lidas vão à publicação. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -
Nos termos do item 11 dQ art._7}_, _ço_mbinado com 
o art. 178, ambos dO--Regimento Jntemo c:lo Sena~ 
do Federal, aplicado subsidiariamente ao Regi· 
menta Comum, está extinta a ComlssáO Parla
mentar Mista de Inquérito deStinad~ a apurar res
ponsabilidades pelo acidente com material ra
dioativo, verificado em Goiânia, e avaliar as condi~ 
ções de execução da Política Na~~ de-En~rgla · 
Nuclear, cujo prazo esgotou-se a 13 de junho, 
uma vez que não foi requerida a proiTogaÇão des-
se prazo. _ 

A matéria será arquivada. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucen'l) -
Esgotou-se no dia 16 de junho o prazo previsto _ 
no § 39 do a_rt 59 da Constituição, para deliberação 
do congresso Nacional sobre o Projeto de Lei 
do Senado n914, de 1986 (n<i301/87, na Câmara 
dos Deputados), vetado totalmente pelo S~nhor 
Presidente da República, que altera dispositivos 
da Lei n~ 5.108, de 21 de setembro de 1966, 
que institui o Código Nacional de T rânslto. 

Nos termos do § 49 do referido dis_positivo cons
titucional, o veto é considerado IT!_aQtido. 

de suas elevadas funções ~té 15 de março de 
1987, transferindo-as a Orestes Quércia; seu_ Vice
Govema-dor e candidato_ peemedebista à Chefia 
do Executivo daquela UrUdade Federativa. 

O Sr. Nelson Carneiro- V. EX!' me permite 
·um aparte? 

O SR. MAURO BENEVIDES- Com prazer. 

O Sr. Nelson Carneiro- Apenas para aduzir 
à biografia parlamentar, do Senador Franco Mon· 
toro, nesta, Casa, a circunstância de que foi S. 

- f'.xl' um daqueles sete que, em 1971, 1972, 1973, 
-1974, aqui defenderam as idéias democráticas 
e liberais. 

O SR- MAURO BENEVIDES- Muno grato 
a V. EX', nObre Senador Nelson Carneiro, que re--
lembra lances àa marcante trajetória Qo então 
Senador FranccrMontoro, que, como disse neste 
pronliiiciamento,-é uma das maiores expressões 
da vida pública nacional. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -
Nobre Senador Mauro Benevides, V. Ex' não pode 
conceder apartes. porque está falando para breve 
comunicação. 

O SR. MAURO BENEVIDES -Perfeitamen
te, Sr. Presidente. Advertido por V. Ex', darei conti· 
nuidade à minha comunicação. · 

Como colega no Senado Federal de André 
Franco Moiltoro e seu grande admirador, não po
deria deixar- de realçar-lhe os serviços prestados 
à democracia, no instante em que irá cancelar 
a sua filiação no PMDB, após haver contribuído, 
inestimavelmente, para fortalecer as nossas hos
tes, ao lado de Ulysses Guimarães e tantos Outros 
vultos preeminentes, êoin destaque nacional e 
regional. 

Honrado, dinâmJco, competente, possuidor de 
acendrado espírito pdblico, ao ex-Governador de 
São Paulo deve a nossa facção contribuição valio
sa à expansão de suas fileiras e a consolidação 
do prestígio" de que goza, hoje, junto ao povo 

-brasileiro~ - - _ -· --:-
Identificado ·com os problemas latino-america

nos, assumiu p·osldonamento de liderança em 
defesa de teses que interessam a países-irmãos, 
proferindo palestras, comparecendo a simpósios, 
fundando o IU\M e propondo soluções viáveis 
para questões de real magnitude. 

Estadista por excelência, não se deixou confmar 
aos limites territoriais do Brasil, ganhando dimen
são continental, graças _ao taJento que possui e 
à coragem cívica para patrocinar causas justas 
e nobres. 

.As fileiras do PMDB, Sr. Presidente, fiCarão, as
sim, desfalcadas de um de seus maiores líderes, 
cuja inteligência e descõrtino corilitniárão, certa
mente, a serviço da consolidação democrática 
e de tudo quanto possa representar aspiração 
maior de nossa Pátria (Muito bemJ Palmas.) 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -
Solicitaria aos Srs. Senadores que, logo após o 
pronunciamento do Senador Fernando Henrique 
Cardoso, permanecessem em plenário, porque 
há matérias urgentes na_ Orc:Jer:n _dO Dia relacio-
nadas com a_ indicação de 16 embaixadores do 
Brasil no exterior. 

Concedo a Palavra ao nObre Serladol- Fernando 
Heru;que Ccirdoso. 

O SR. FERNANDO HENRIQUE CARDO· 
SO (SP - Pronuncia o seguinte discurso.) -
Sr. Presidente, Srs. Seiíadores: 

Deixo hoje a Uderança da Bancada do PMDB 
no Senado. Eleito e reeleito para exercer esta fun
ção, devo dizer que encontrei _compreensão, ami
zade e disposição política construtiva por parte 
de todos os companheiros de partido. 

De [ato, Sr:. P~sidente, nestes_ anos dificeis de 
reinstltucionalizaç:ão democrática, o Senado da 
República soube ser um fórum mais_ f!!cional e, 
apesar das paixões, mais aberto ao diálogo do 
que outras arenas decisórias. 

Nossas diferenças, internas ao PMDB e entre 
os partidos, que são nwnerosas, nunca impedi
ram o debate civilizado. Prova disto são os discur
sos pronunciados e os debates que aqui se trava
ram sOb~ o melhor si?J;ema d,e._goyemo para o 
Brasil, pariamehtarismo ou presidencialismo. 

Não posso qUeixar-me seqUer do apoio de mi
nha Bancada para as teses que pessoalmente de
fendi nos pontos p-oliticamente mais controver
tidos do debate constitudonal: os senadores_ do 
PMDB votaram majoritariamente a favor das eléi

-_ções presidenciais este ano e c;lo parlamentaris
mo. 

Espero ter sabido s_eparar os interesses partidá
rios das minhas convicções políticas pessoais. pe-
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las quais me' bati doutrinaria·mente r:ro Sernffi_o, 
desde -o- disc:Ufso-que' prOnunciei em· maiO- do 
ano passado, e-lutei pblitk:amenten:a/\Ssembl~ia 
Nadonal Con'stitúinfe.' Co(nPUs à!> CorhisSões, ln
dicando os senadores Segi.mdd s~as aptidões, 
seus interesses e· 6 eqUilíbrio necessàrio Para que 
um S!'}PO não esmagasse o o~tro. _ _ _ _ . 

Mesmo na tão árdua e injustar:nerite criticacla 
e vilipendiada com[ssão dita "da corrupção", 
quando interferi foi para defender a dignidade da 
casa ou para dizer uma palavra de mod~ração. 

Se procarei exerce_r a liderança cóm equilíbrio, 
não foi por isto apenas, que não ê ;n1a1s dO ·que 
a obrigação do üder, que recebi SU:Stehtaçãci da 
Bancada. Ela veio da compreensão- que todos 
têm das dificuldades do momento. A todos sou 
grato e reitero, neste momento em quenie desligo 
do PMDB, meu reconheciment9 e à C-erteZa de 
que, noutro rumo partidário, continuarei tão próxi
mo dos senadores como sempre estive. __ 

Estendo estes _agrade<:imentos às demais Ban
<:adas partidárias. Nosso convívio tem sido ame
no, apesar _das divergências. OS Líd~res· dos de
mais partidos, especialmente ·a Senàdor Passa
rinho, do PDS -e () ex-LíQer CarloS Chiarem, do 
PFL, <:om os quais líder mciiS de pertO, ·contri
buíram decisivamente para que tivéssemos o cli
ma do debate democrático, com r_espeito r~ípro
co e firmeza nos propóshos, coinCidentes ou di
vergentes. 

Da meSma forma, Sr. Presidente, agradeço a 
V. Ext aS atenções-contínuas, que só não me sur
preenderam porque a estima e o apreço vem de 
longa data. Estendo à Mesa e _a seus yali_os~i~os 
funcionários estas palavras de louvor e. agrade-
cimento. . . . · . __ ._ 

Assim, Srs. Senadores, não posso sequer diZer, 
neste centenário de Fernando Pessoa, <:amo Qisse 
o poeta: 

"Ahl a frescura_ da.&.. manh~s em que _se 
chega e a palidez das manhãs em que se 
parte." 

Eu parto, __ sim, mas voltando ao mesmo cais 
da nossa conviv.êncfa: Pot lStõ~su_spendo a lágrima 
da partida pelo consolo de não ter_ de abrigar 
no coração a melancolia dos que se vão a outras 
plagas, que fez o mesmo poeta-âlzer: 

"Ah! Todo cais é uma saudade de pedra!" 

Sr. Presidente, Srs. Senadore_s, deixo a Lide
rança e anuncio _hoje meu desligamento do 
PMDB. Fiz o que pude ã.ó lor1Qi::i'da última déçada 
para consolidar este Particlo. Anos antes, no inído 
da década de 70, quando poucos intelectuais, 
dentre os cassados e os exilados, dentre os presos 
e torturados, viam a possibilidade da re.constr~ção 
democrática através das lutas polític~eleitoraís 
capitaneadas pelo MDB _e_ pelas facções_ que nele 
se incrustaram, eu me jo_guei de corpo e alma 
nesta aposta política e partidária. 

Não me arrependo. De 1974 a esta parte, em 
quase todos os documentos, discursos funda· 
mentais, programas de campanha e plataformas 
partidárias do MDB e do PMDB existe a1guma 
contribuição minha. No Partido, aprendi a fazer 
polítiCa. ca-ndidatei·me, perdi e ganhei. A pele tor
nou·se couro mais resiStente à crítica e ao ataque, 
mais apta à luta. 

No Partido tenho amigos e companheiros. Al
guns partem agora para novos ·caminhos. Outros 

ficam. PartindO ou, ficando, o meu julgamento carimbo é condi~o indispensável para o exercício 
e apreço ri.ão -se- alteram. A ·começar pelei que ·do poder. --
sinto pelo maior de todos nós. políticos desta qua- Ora, dirão, política é_ isto mesmo. Talvez: Mas 
d.ra, o Dr. CUys'ses ÓuilÍiarn-eS. FOi por intefméd.io só é _apenas 'isto para -os qu.e--:cteSejam o poder 
dele (ha época ·acorOpanhado sempre por "João para manter, para conservar. A seiva do MDB, 
Pac:hecó ·ChaVes r qUe passei a militar ncr MDB, do PMDB, dos ditos "históricos", dos "progres-

- com forte inqmtivo _do hoj~ Çipyemador Pedro sistas", sempre foi outra: política para mudar. Eu 
Sil)lon. _. _ _ _ ~· _ .. . ·• _ ~ _ próprio cunhei desta tribuna o moyim.ento que 

-Para mim, Srs. Senadores, o Dr. Ulysses ~ _Sím- depois deser:nboco_u ricteleição de Tancr~do pelo 
bolo da resistência. Continua sendo o "Sr, Dire- Colégio Eleitoral como "mudancista". Disse, logo 
tas", é o Patnarcã da Constituiilte de 88; n_ão lhe após a derrota __ da Emenda Dante de Oliveira, que 
faço reparos de oÍ'dem PeSSôa.l·e costumo. não- -dalipOrdianteSóhaviaosquetudoqueriainman-
criticar em público suas ações pOlíticas. Qu~do ter e os "mudandstas", _abrinçlo espaço assim 

. dele d.isco.rdo .-:--: e_~oje ~iYJrjq -, não 9 .faço para a formação da Aliança Democrática. 
com acrimônia. E ,se o crítico, ~.com o ~:espeito Pois bem, hoje, d'eritro e nos arredores do 
que~ deve ao grande homem. Lamento, e TTlUito, PMDB, a conexão fundamental deixou de ser com 
gueo:;fádoshajam-no·C?_b[igadÇt_a_vivere$;dra~ a mudança das instituições. Pode até ser com 
ma _grego. Cumprirá, ~u sel, o seu· papel. Papel a mudança de personagens (e nem isso, pois 
ingrãfo-de ·quem ·se"' transfonnou-em pifa de seu poucO a pdi..iC<Yós homens do passado se traYes-
prQprio Partido para permitir,_ nó Ver dele, que tiram nos democratas -do presente). Mas o C'Otn-

a t,ransíÇão democrática se processe, promiSsO do PMDB deixou de ser_ com a mudança 
- Se hoje deixo ·o PMDB não é, portanto, por no rrlodo de fazer politica, c_om a inovação· nos 

motivos ·pesSoais, tampouco por dificu1dades de objetivos das políticas públicas, tanto na área so-
relacionam:ento com 0 Excelerttíssimo· Senhç.r cial como na económica e com ~- r~fQrma _das 
Presidente -da República: A crítica que façO, às instituições. 
vezes contundente, não é ao ser humano cordial, Ao lado c:Usso, o que em nosso jargão voltou 
mas ao político tradici0n81 que não soube ver a chamar-se _.de_ "fisiologia" - do clientelismo 
-o papel qUe a Históiia lhe reservava~ ErilPenlíouw até à corrupção- sofreu uma ~:eddíva. A cultura 
se em disputar, dia-a-dia, a rotina, quando basta- clientelístic:a tradicional e com ela a corrupção 
va-lhe a superioridade da convicção na obra da - da pequena à grande - modernizaram-se e 
redemocratlzação - -eleições com termómetro robusteceram-se. -- - . 
e COnstitUiÇão ·corilo tn~rto _ para fazer dele O. PMDB, ao invés de ser o dique_ contra esta 
objeto de reconhecimento de todos. inundação,- passou- a -ser_ o_ callal de acesso às 

regalias. Sei que não são todos, talvez seja mesmo 
Nerri pensem, Srs. Senadores, que as farpas a n;1inoria. Mas a maioria ficou_ impotente diante 

da Província_._ em má hora_ entregue a comando _ do controle que estas forças exercem no Estado 
medíocre, s_efiã.m suficientes para ffiõtivar-me- ao e, por intermédio dele. nP Partido. · _ 
riSco de oUtrO Partido. Conta tãõ pouco para mim Hoje, é Qolo_roso re_conhece~. o PMDB está-se 

_9_ pequeno jogo do poder e_ de interesses focais, transformando num grande Partido Republicano, 
diante da tarefa maior de institucionalizar a Demo- da República Velha, Com unia cara diferente em 
cracia, qtie paSsaria batido por estes dois anos cada Estado, conforme.o. rosto de. seus governa-
e pouco de ostracismo regional, curtos em c:om- dores. Partido__dos_govemadores, sobre os quais 

-paraçãc com o mandato que o povo de São Paulo o Presidente da _República exerce a "chefia natu-
me conferiu. ral", como dizia Campos Salles; e que_deveriam 
D~ixo :o PMÕB ·e marcho para outro P_a_rtido, ser sustenq,_do&. pelO Presidente e, reciprocamen-

porque estou c..onvencído de que tanto as aspira~ te, sustentá-lo. 
ções_ populares quanto o próprio clima de liber- O Presidente do Partido, na aus.~cia de uma 
dade boje existente (para cuja construção o PMDB estrutura partidária real que conecte __ a militância 
foi indispensável) requerem Partidos com maior com os órgãos _decisórios, tem _enorme poder, 
nitidez) e propósitos. mas só aparente: deve, em movimento pendular, 

.Pplico_~me, Srs. _S~nadores. Fui-eu qUem cu- _oscilar conforme as posições dos governadores, 
nhou a expressão "partido omni_bus", partido de os. quais, por sua vez. influendam decisiv~en1e 
_todos, para justificar o PMDB como um "Partid_o- suas Bancadas. 
Frente", Não reside aí a dificuldade. Será isto a "modernização" da política?_Será 

Ocorre. entretanto, que o grande objetivo da que neste contexto a sociedade pode sentir-se 
Frente _Partidária à que, reJ?ito, me orgulho de "representada" pelos Partidos e pelas Bancadas? 
ter pertencido, que (oi o PMDB, esgotou-se. A Ou c> po\'0 vê apenas as políticas do Executivo 
Democracia está aí, _com suas imperfeições, mas como antipopulares e ineficazes? Junto com a 
aí está; a Cons_tituição foj escrita por nós, não crítica ao Governo o pOvo ·olha "os políticos" com 
s6 peemedebistas, não só os "progressistas", mas 0 desprezo de quem pensa que todos estão "cc-
por nós, Constituintes. Para ela!) o PMDB ~oi ala- mendo no mesmo cocho" e são en-responsáveis 
vanca por tudo que ai está. 

Agora, entretanto, é preciso governar democra- Desligo-me do PMDB, reconhecendo seus mé-
ticamente, ter rumos na área económica, na áiea ritos; respeitando seus militantes, reconhecendo 
social e no plano institucional. O PMDB não foi que nele há um numeroso grupo (que indui ai-
capaz de refazer seus objetillOS. Por motivos que guns governadores) disposto a. travar "a última 
não cabe discutir hoje, neste processo lento de batalha" -por cuja vitória torço. Desligo-me' pela 
àemocratização, o Moloc estatal tragou o Partido. convicç_ão (iue foimei de que as raízes_ das de fi· 

--os interesses administrativOs, as conexões econô- ciências dO Partido são estruturais. 
mie as e os irileres:;?es eléitorãis minaram o PMDB, O PMDB •. infelizmente, foi tragado pela cultura 
tomando-o, cada vez mais, o·grande cartório ~o política tradicional que fora..reforçada pelos regi-
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mes autoritários. Isto não quer dizer que ele não 
tenha chances de ganhar eleições. Tem~nas _e 
muitas. Mas quer dizer que, na minha visão, ao 
ganhá-las, reforçará a ordem conservadora-arcai
ca. 

Tomara que eu esteja errado no diagnóstico. 
Mas, tendo-o feito, não posso permanecer Ti.p Par
tido e contribuir, com o meu empenho, para refor
çar uma ordem de coisas contra a qual sempre 
lutei. 

Respeito os companheiros que têm uma visão 
diferente do processo politico e_ da_ conjuntura. 
Continuaremos juntos_ nas causãs' do País._ Não 
sou intransigente: saberei penitenciar-me se o 
diagnóstico estiver errado. 

O Sr. Mário Maia- V. Ex'-me permite um 
aparte? 

O SR. FERNANDO HENRIQUE CARDO
SO- Pois não, nobre Senad01: /:1á.rio .Maia. ~ _ 

O Sr. Mário Mala-Nobre Senador Fernando 
Henrique Cirdoso, não me alegro ao vê~lo sair 
do PMDB, mas conforta~me sabê~lo convencido, 
hoje, daquilo de que me convenci há mais de 
um ano, ou, mais exatamente, quando, no dia 
14 de março de 1986, através de um mãnifesto 
ao povo acreano, desJigava-me do PMDB. Não 
saí com mágoa desse grande Partido. Saí até com 
saudade, porque deixava nele muito do meu tra
balho, muito do meu esforço, conjugado ·com 
outros companheiros como V. Ex"', Mário Covas, 
Glysses Guimarães, Paulo Macarini, Ruy Uno, do 
meu Estado, e tantos outros, que, nas épocas 
amargas e nas noites caliginosas da ditaduraJ re
sistimos para chegar aoportoem que hoje preten
demos ancorar a nossa nau. Hoje, não apenas 
V. Ex", como outros ilustres ~.)deres, como o Depu
tado Pimenta da Veiga, de Minas Gerais, como 
o Senador José Richa, do Paraná, com-o-o Sena
dor Mário Covas, de São Paulo, e inúmeros Líde
res de vários Estados do Br~sil~ estão a deixar 
essa nau ou a abandonar esse edifkio que, cOm 
tanto sacriffcio, constnúrhOs -ao longo de décãdas 
na resistência democrática. Fr.ç~nco Montoro e tan
tos outros que lutaram estão a abandonar a nau 
ou a deixar o edifício que construímos. Por quê? 
A nau não tem mais aquela bandeira que levanta
mos ao sopro dos ventos d<;tS esperanças de dias 
melliores para este Brasil. Nem o edifício abriga 
mais aquelas idéias que emba1aram nossos cora
ções, na esperança de melhores dias para o nosso 
País. Os m-ares tomaram-se tormentosos e a habi
tação do edifido tomou-se_tão heterogêne~ que 
as nossas maneiras de agir e de trabalhar pela 
democracia em nosso País não cabem mais nes
sas dependências. Portanto, me congratulo com 
V. EX', embora lidando em Pru:tid_o_ d_ife_r~nte, que 
considero, no meu entendimento, ser uma frente 
avançada daquele PMDB que sempre defende
mos, o PDT de hoje em dia. J;u me congratulo 
com V._ Ex' Estou solidário com V. EX' -e com 
todos aqueles que têm a coragerii. de conleçar 
tudo de novo, de levantar, sacudir a poeira, dar 
a volta por cima e começar a reconstruir os _cami
nhos de um novo Partido, porque V. Ex', nobre 
Senador Fernando Henrique Cardoso, como os 
têm a coragem de sair do PMDB para formarem 
um novo Partido pertencem àqueles homens na 
linha dos quais nos perfilamos, que são aqueles 
que não são ganhadores nem perdedores, são 
lutadores. 

DIÁRIO DO CONORESSO NACIONAL (Seçáo ll) Junho de 1988 

O SR. FERNANDO HENRIQUE CARDO
SO- Sou eu quem agradece a V. Ex~. Senador 
Mário Maia. E V.- Ext bem o sabe, no momento 
em "qUe: deixou o PMDB, também_. aqui, neste 
Plenário, a mim me coube fazer uma manifes-=-
tação,... - · 

O Sr. Mário- Mala - É vefdade. -

O SR. FERNANDO HENRIQUE CARDO
SO --... não de alegria, porque queria tê-lo co
nos,Co,liiás de compreensão. O comportamento 

. de V. Ex" neste plenário tem_ sido sempre o mes
mo, absolutamente coerente, fiel_ àquilo que. c;rê, 
UJ1i lutador. Eu que me !nspiro em V. EJc!' 

---~-o-sr. Jarbas PaSsarinho- Permite-me V. 
~ ~-~parte"! 

O SR. FERNANDO HENRIQUE CARDO
SO -=Nobre Senador Jarbas Passarinho, com 
gosto. 

O Sr. Jarbas Passarinho - Nobre Senador 
Ferrtando Henrique Cardoso, preliminarmente eu 
gos~ria de ~temunhar, c.omo üder de um pe
queno l?~rtldo de Oposição QU, pelo menos por 
definição, teoricamente_ um Partido de OpoSição, 
<1_petjeitaacti_ç1Jlªção que tivemos durante o tem
po em que v. Ex' fciT. -cofno até :ãgora, o üder 
da Maioria, no caso o-PMDB. Não sei o que mais 
salientar !)a fig~ra de V.~ se o üder, se a lhaneza 
do tré)~o insuperável o_u se a firmeza com qUe 
cumpria rigorosamente os compromissos que as· 
s_umLa.~Tive o privilégio neste Seiliido de tréWar 
contato e debater corn ilustres Uderes, então na 
Oposição e eu no GoVernO ;.... esSe GovernO qúe 
-recebe -Sisfematitamente_aqUi referências c.omo, 
J?Or exemplo, "as noites caliginosas .... a que se 
teferiu o meu ilustre colega do Acre, e sempre 

-1fssum_i 1}1inhas posições. Vi deSfilar aqui, nesta 
cadeira da_ Oposição, üderes que travaram comi· 
go debates que ficaram históií~os nã caSa, desde 

.~~lson Ç::arõeiro;_ quando era apenas um 1os sete 
Representantes do MDB no senado da República, 
até Amarãl Peixoto,- que posteriormente veió a 

. ser Presiden_tE!! d,Q meu Partido; franco M<:Jntoro 
cile rios honra hoje Com sua presença, qUe- erci 
i:ifil_Líder extremamente agitado, por vezes, e con
terilporizadór, outras vezes, fazendo o equibbrio 
de umé) figura exponencial da política brasileira; 
Marcos Freire, a que me refiro com grande sauda
de; e~ finalment_e, Paulo Brossard, que foram os 
Uderes que enfrentei aqui na Casa. Já Presidente, 
era üd_er do PMDB o hoje nosso Presidente Hum~ 
hei-to. [u_cena. Aí; no-caso, pelas obrigações de 
Presidente, eu me via impedido, sequer, de soirir 
ou de mostrar desagrado em relação aos ataques 
da Oposição. Então, há uma tradição neSte Seitit
do, que reencontro quatro anos dePois de estar 
fora dele, e essa ti:adlção V. Ex' a fortaleceu_: é 
fazer com que as nossas divergências de natureza 
doUtrináriã e-partidária não afetem o relaciona· 
-mento::-qU~e: aqui, no Seriado; Sempre se fez entre 
as pessoas, um relacionamento civilizado e, no 
meu eilte!lder, altamente louvável. O que me im· 
pressiona no momentO -em que V. ~ deixa a 
liderança do PMDB, e deixa, também, o Partido, 
é v~(. que isto se tem sucedido com freqüência 
cada vez mais notada. Para mim não é surpresa 
V. Ex' definiu o Partido como o Partido omnibus, 
e_ eu definia sempre como uma frente partidária 
e que, como certo documento da Igreja Católica, 
de urna área: da Igreja Católica, ai por altura de 

1981, dizia que s_etratava de um umbreDa debai
xo da ~QUal es@Vam desde os _ ccimponese_s ~té 
os_ exploradores dos camponeses. O documento 
n~_é_meu, é da Igreja. Vi; porém, que o PMDB 
recebeu uma_ sucesgãç de,ade~_es~que m_e_ s_~
preendeu, erii parte, porque eu já deveria estar 
com_aquele conselho d.e um grande político que 
diz que "em política nós só nos surpreendemos 
-de nos s_urpreender". A partir daí ainda consegui 
me surpreender. E verifico, por exeriiplo, que V. 
Ex' deixa o Pa. :do~ essa br.ilhan~ Deputada, que 
é __ Moema São 1 'liago, deixa o seuYartido, o PDT, 
no Çiual foi se abrigar o Senador Márjo Maia, então, 
o que _sentimos - eSj)anta:nie ·issO -~-::e pratica
mente a falência dos partidos. Quando se anal_~ 
a questão, como V. EX analisou, primp_çosamente, 
do ângulo do_cieotista político que v:EX é, acima 
do _so_ci6logo, se ~ permite, o que se verifica, 
exatamente, é que os partidos não traduzem, hoje, 
para os seus militantes, que são militantes por 
doutrina, não traduzem, repito, o ideal que é bus
cado por estes mesmos mil.itantes .. Ep_~o, hoje;::, 
o que se verifica aqui, praticamente, é que nós 
estamos com inúmeras l_~endas .mas_ poucas, 
talvez, com uma consistência douttlnária óu ide9-
lógica. E o discurso de V. ~:..que é feito cqmo 
um canto_ do cisne, exatamente nesse instante, 
em que se permitiu, indusive, conjugar a poesia 
com a sociologia e a ciência política, e foi buscar 
nosso amor, agora declarado, pelo maior poeta 
da Ungua Portuguesa que é Fernando Pessoa, 
neste momento, o discurso de V. Ex' trad~ para 
mim, exatamente isto. Per:co o companheiro, com 
o qual não tive a oportunidade de debater porque 
era mais_ oposicionista do que eu. Perco o compa
nheiro com o qual, entretanto, mantive o melhor 
relacionamento nos morn~nto_s_~m que, no inte
resse público, n6s nos conjugávamos para pedir 
s necessárias. Bastava que o meu pequeno Par
tido se associasse_ ao ~eu grande Partido para 

· que tivéssemos 2/3 da Casa. E parece que nunca 
faltou a V. Ex' o meu apoio quando necessário. 
Agradeço a referência que V. Er nos fez, particu· 
Iarmente a_ mim, e, se me permite a_ expressão, 
consagrada pelo lugar comum, d~sejo-lhe, do 
fundo do coração, que V. Ex" se encontre no novo 
Partido com os pensamentos e a doutrina que 
sempre dominaram a vida política de V. Ex' 

O SR. FERNANDO HENRIQUE CARDO· 
SO - Muito obrigado, nobre_ Senador J~_rbas 
Passarinho. 

O deixo registrado, n~Ste disc_urso de despedida 
da Uderança de minha BanCada, com respeito 
ao nobre Senador Ja~as Passarinho, mE:U senti
mentõ de fraternidade e de admiraÇiío. · 

Quando ·cheQuei" éi6 S-enado, não conhecia o 
nobre Senª-c\OI Jarb.as Passa)inho, senão mui fu
gazmente. Umá vez, corren10s jliritos Pari defen
der um Prêmiõ Nobel da Paz que estava sendo 
preso em São Paulo. ~e l;>ern. recordo, o Sr. Esqui· 
vel, da Argentina. Então, conheci S. Ex' nessas 
circunstâncias e sempre muito de passagem. Ua 
os artigos do_ Senador Jarbas Passarinho, '(&por 
outra, e, naturalmente, sentia-me irritado com os 
artigos de S. Ext, que é um poleinista brilhante. 
No entanto, tinha por S.~ o respeito intelectual 
a distância. Quancio aqui cheguei, tinha muito 
boas referências da convivênciª com_ o ~-"ªç!pr 
Jarbas Passarinho, feitas pelo Governador Franco 
Montoro, que me disse, logo que vim para cá, 
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que era uma figura com a qual eu deveria buscar 
aproximação, porque era um homem--que tinha 
espírito público. Sabem os Senadores das dificul
dades que há, para quem não pertence· à vida 
política partidária, ao Parlamento, sobre a questão 
das aproximações e dos julgamentos feitos a dis
tância por pessoas que tinham posições p-olíticas 
tão marcadamente __ diferentes. Quanâo cheg-wei 
ao Senado, recebi uma carta da Senador Passa-. 
rinho - por razões que não vêm ao caso dimen
sionar- e fiquei em pârikó; porque havia, invo
luntariamente, tocado na sensiQilldade do Sena
dor Passarinho, talvez a partir de uma suposição 
feita por S. Ex" de que eu estaria julgando-o mal._ 
Apressei-me em desfazer o equívoco~ Foi o único 
equívoco, de"sde- então,_ que tivemos. Hoje,_ esta
mos até com o terno da rnesmª çor - não .§~i 
se isto prenuncia alguma coisa-, a minha gravaM 
ta, entretanto, é vermelha e a do Senador é mar
rom. Com essas nuanças e com as referêns:Jas 
feitas pelo Senador Passarinho à questão das dou
trinas partidárias, necessidade do. reposiciona
mento, fica aberto um diálogo, um diálogo em 
que o temo _é o mesmo, ~ gravatas ain4a são 
diferentes, nias há tempo. 

O Sr. Jarbas Passarinho-O próprióverme
lho de V. Ex' é um pouco esmaecido. (Risos.) 

O SR. FERNAI'IDO HENRIQUE CARDO
SO - É verdade. O vermel_h_o que aqui tenho 
é mais plnk do que vermelho. De __ modo que 
vê V. Ex' que transformar o seu_ marrom nesse 
vermelho-pink é uma questão de espírito público. 
V. EX~ terá sempre- o di_álogo conosco,- o mais 
aberto, não só pess-oal cOmo politica'mente. 
Aprendi muito nessa convivência e_ agradeço ·a 
V. Ex' o aparte! 

O Sr. José FQgaça- Permite-me V._Ex1 Uf!l 
aparte? 

O SR. FERNAI'IDO HENRIQUE CARDO
SO -Ouço V. E><' 

O Sr. José Fogaça- Nobre Senador Feman· 
do Hemique Cardoso, apenas para fazer o registro 
do sentimento_ de honra e de orgulho que tive 
ao servir a:o PMOB e ao servir à Banca.da dp meu 
Partido na condição de Vice-üder sob o_ corna_nr;lo 
de V. E>r Recebi um conjunto de tarefas das quais 
procurei desincumbir-me. A convivência, a paD:[cj
pação constante, a quase intimidade das nossas 
relações políticas me fizeram aprofundar a admi
ração que sempre nutri pela postura política de 
V. EX', admiração esta que se solfdificou nos iní
cios dos anos 70, quando V. ~. corria Sociólogo, 
dirigia-se de São Paulo ao Rio Grande do Sul 
para analisar o processo político debaixo do regi
me autoritário" que vivíamos então no País, No 
pronundamento que faz hoje, V. EX' lavra uma 
das mais belas e marcantes peças oratórias e 
urna das mais rigorosas e profundas análises polí
ticas que esta casa teve oportunidade de conhe
cer. No momento em que homens como V. ~. 
como o ex-Governador Frãhco Montoro, que hoje 
nos dá a honra de sua presença neste plenário, 
homens como o Senador Mário Covas, corno o 
Senador José Rlcha, como E1,1clldes_ $caldo e ou
tros tantos de tão grande valor, saem do PMOB; 
não podemos tecer em tomo da questão conside
rações ligeiras e superficiais. Há, em tomo dessas 
atitudes, causas mais profundas que possivel
mente hoje, em meio à contundência dos fa~s, 
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aihda-riãõ Sãlbamos examinar-com predsão, com 
exatidão. Cótno peeriiedebista, devo reconhecer: 
que não são apenas as questões regionais e não 
são apenas as questões conjunturais que levam 
homens de tão ilustre nomeada, que levam políti
cos tom raízes _tão profundas na vida brasileira 
a tomarem uma atitude tão desvanedda, tão .cora
josa e tão ousada neste momento. É verdade -
e aqueles que ficam também reconhecem ;;......; 
o nosso Partido, o PMDB, sofre de uma grave 
enfermidade. E fanto quanto V. Ex', n6s, que per
manecemos, reconhecemos que essa doença 
exlste.A doença. a enfermiclade não é talv~~ ape
na~ a il!lensa heterogeneidade dos nossos qua
droS, não é apenas a enorrrie diliersific:"ãção_ sociã!; 
o imenso espectro rep_res~!!tativ_~ c;Io PMDB de 
hoje. sem_ dúvida nenhurnã, a heterõgenefdad.e 
não é iilédita na -hislória aos povos e dos partidos 
políticos, mas quando tarheterogerie1dade é ad
ministrãÇia_ pof um_ Partido no sentido negativo 
do imobilismo e da passividade, realmente essa 
heterogeneidade serve ao fisiologismo, ao cliente
lismo e a uma ordem arcaica con~enradora. Acre
ditamos a[nda, nobre Senador F~rnando Hgnri
que Cardoso, é po"sslvel traVar lUtaS e batalhas 
dentro do PMDB, para fazer com que essa hetero
geneidade possa ter outio vetar, pOrque; quando 
essa cónipleição abrangente e amPla é adminis· 
trada como um vetar para os avanços, como uma 
furmã- dinâmica de entender as diferenças, pode 
produzir mudanças e pode compreender a mo
dernidade. É nisto que ainda acreditamos e é por 
Isto que ainda lutamos dentro do PMDB. A saída 
de V. EX' é unia perda enorme para aqueles que 
acreditam no que eu acred.fto dentro do PMDB. 
ESfâfnOS sofrerido um preJUfzo- digo sem medo 
de errar - irreparável, mas espero, e procuro 
expressar um Si_entimento patriótico, que pelo me
nos a saída de V. EX~' represente um ganho para 
cr País, um ganho para a Nação, um ganho .i..,;,i. 

quem_ sabe -para o futuro:Servfndo -Sob a üdeM 
rança de V. Ex~; tiVe a oportunidade de testemu
nhar o patriotismo e o desvanecimento com que 
V. Ex' sê dedica à causa pública. O PMDB perde. 
Espero ~e o País ga_~_e.__ ____ ---

0 SR. FERNANiiO HENRIQQE CARDO
So--- Nobre Sena9or JóSé CFOgaÇa, rrlaiS uffia 
vez- já o fiZ peráJ1fe a BanÇada, e agora o- fãço 
perante o Senado - agradeço a V. ~ a colabo
ração que prestou ao PMDB e _à Uderança do 
PMDB no Senado. 

O Senador José Fogaça não foi o único,-mas 
todas as vezes que precisei, S. Ex!' desempenhou 
da melhor maneira possível. Todos fomos teste
munh~s, semanas passac@s, do desempenho do 
Se"nadór JOsé -Fogaça: na-· queStãO- dã:S eleiÇões 
_municipaJs. Todas as vezes em que foi necessário, 
contei com o Senador José fogaça. Desempe
nhou~s_e n_a Constituinte çoni absoluta dedicação, 
na PóSição- difíCil de Relator-Adjunto, tendo que 
assumir freqüenterhente poSições -que não São 
·as mãis fáceis, perante o Plenário da Constituinte. 
E S. E?<• as assuirliu, comO Sempre as assume. 

É um político- novo, não no- -sentido da idade 
~ tambéril o é_, e nQ.s dá_ inveja -, é um político 
novo no sentido da modernidade. É um homem 
que sabe - e acabou de repetir aqui - que 
ou os partidos se agilizam e respondem às de
mandas, nãq só da sociedade corno da sua mili
tância e, às vezes, até_ das suas lideranças, posto 
que o PMDB, muitas vezes, nem às Uderanças 

obedece, nos esforços de agilização, ou .os parti
dos se estiolam. O Senhor José Fogaça tem feito 
o possível e o impossível para que_o_?MQB não 
se estiole. Foi _S. _Ex' o primeiro proponente ~ 
faz muito tempo, mais de ano- de uma conven
ção, para que internamente pudéssemos passar 
a limpo o- que _queríamos. As táticas usadas de 
se postergJ.r, de não se_ discutir, de deixar que 
as coisas_ minem por baixo da terra. depOis, por 
algum veio, possam escapar, essas táticas acaba
ram por rulr a consistência do PMDB na sua vida 
interna. 

N.ão é questão para trazer ao Seriado _o debate 
do PMDB, mas, na última reunião da Executiva, 
e aqui há testemunhas, fiz um apelo, o mais pun
gente p-ossível, para que não_adiássemos a con
venção. Pedi,_ usando a expressão "SOS", para 
que a cônvei1çã-O fosse rea1izada na da:ta aprazada, 
porque isso-daria niargem à possibilidade de uma 
luta interna e permitiria que___alguns militantes con
tinuassem no Partido. Não fomos atendidos. O 
Senador José Fogaça nunca teve respostas para 
as de~andas que_fez_de_modemização do PMDB. 
S. Ex' está ·continUando neSsa luta lOternae tõ~çõ 
de todo _o coração para que ganhe. De todo o_ 
coração. Já diss~ aqui que não sou intransigente; 
apenas não creio, mas torço. Tenho a certeza 
de que o Senador José_F'ogaça continu;:l_rá junto 
comigo na luta pelas cãusas do País, e tenho 
a esperança de que_ esse_ estar junto vai significar 
algo mais do que um estar junto em (unção de 
um objetivo, de que ess_e_ estar junto possa mais 
tarde _ser um estarrpos Lado a J~do_ mil!tandQ_.Qe 
novo e -_quem sabe- dessa vez, eu militando 
como seu Vice-Uder. 

- O Sr. Car1os Chiarelll- Permite·me V. EX' 
um -aparte? --

o SR. FERNANDO HENRIQUE CARDO
SO~ Concedo o aparte a V. &, Senador Carlos 
Chiarelli. 

O Sr. Carlos Chiarelll- Nobre Senador Fer
nando Henrique Cardoso, é com emoção que 
aparteio V. Ex", quando faz pronunciamento tão 
significativo na história desta Casa. Faço-o, inclu
sive, num depoimento pessoa1, de quem teve a 
feliddade e a ventura de compartilhar tarefas de 
lideranÇa partidária. Éramos três lideres_,_ dos 
quais sobrevive o Senador Jarbas Passa~o, no 
decurso his_tórico dos fatos, e, ao lado de desta_c__ar, 
ressalto que V. Ex' trouxe parâ esta Casa _o brilho 
do intelectual consagrado, trouxe a universidade 
para ·dentro dos debates da política parlamentar, 
trouxe o anteced_ente da pesquisa, que o fez con
sagrado em qualquer latitude, em qualquer idio
ma; para a prática do dia-a-dia do_debate político, 
é, por isso, elevou o debate político, e, por isso, 
foi um elemento fundamental para que o nível 
das discussões e dos enfoques se _colocasse num 
patamar onde se pudesse divisa_r_ um horizonte 
mais largo. Este foi permanentemente, e_u o digo 
como testemunha, o objetivo de V. EJ.r e com 
o testemunho-de quem nunca -foi seu cori-eligio
nârio, o que me coloca numa posição de lseri.ção 
bem mais ampla em termoJ; elos comprometi

-mentós grupãis. Não posso deixar de_referir, fican
do apenas na penumbra do aparte, que foi de 
1,Ulla luminosidade ampla o Senador Jarbas P~ 
sarinho, que já agradeceu em nome de nós dois, 
seguramente, sem que tivesse referido, a genéro
sidade de V. Ex~. no seu discurso, aos entendi-
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mentes que permanentemente mantínhamos. 
Não posso deixar de ressaltar o fato de que V. 
Ex" teVe- ãquela humilde caracteristica dos que 
têm grandeza por ser o titular da Maioria da Casa. 
Tanto poderia fazer, tantas coisas poderia decidir 
na indMdualidade da sua representação da Ban
cada, que inclusive, começou esse período, se_ 
não me falha a mem6ria, quase que com os dois 
terços isoladamente - com os dois terços, para 
ser matematicamente preciso .. V. Ex!' nunca se 
preocupou com esse dado, s_empre foi quem teve 
a iniciativa dos cantatas, das gestões, da tentativa 
do entendimento que nao fosse produto da sub
missão nem da subserviência, nem--da concessão 
que arranhasse a postura, mas que buscasse a 
linha de uma posição intermediária. fsto me faz, 
evidentemente, regístrar que adversários, sim, fcr 
mos, mas que disto nasceu uma profunda sensa~ 
ção de solidariedade, de respeito, de apreço e, 
por que não dizer, de urna amizade que decorreu 
fundarnenta1rnente dessa convivência político
parlamentar que tantas vezes arranha amizades 
antigamente construídas e que, neste caso, gerou 
amizades que, por ausência e distância, não exis
tiam .. Por isto, sem entrar no· mérito da manifes
tação de V. E'x', apenas entendendo que nela exis
te .também o diagnóstico e, mais do que isto, 
a constatação dessa turbulência revoluciqnária 
que atinge as próprias estruturas partidárias. Des
sa crise dos Partidos, dessa evidente constatação 
de que a1guns desgarraram-se do seu caminho, 
outros nem chegaram a tê-lo, outros, quem sabe, 
nunca o tiveram, o·certo é-· que, num momento 
como este, uma manifestação como a de V. Ex" 
nos indica que é preciso resgataras Partidos Políti
cos, e que ninguém haverá de fazer uma demo-
cracia duradoura, como queremos todos, se os 
Partidos não tiverem afrrmadas, reafirmadas e se
dimentadas as suas d.iretrizes e solidificados os 
seus a1icerces. Acredito nisto e tenho a certeza 
absoluta de que V. Ex', maiS do que acreditar, 
luta por isto, como haverei de lutar, seguramente 
sem o brilho de V. Ex", mas estando sempre pron
to a aplaudi-lo pelas iniciativas, iniciativas justas 
e corretas de quem, junto a_ essas qua1idades, 
as quais não exalto aqui por cortesia, mas registro 
por um sentimento veraz, que tem, ao lado disto, 
a cara~eristica fundamental e o traço marcante 
da idoneidade. Idoneidade não apenas na ação 
política, mas no homem em si, na sua correção 
de atitudes, na dignidade e na postura, o que 
é muito importante e, no meu modo de ver, funda
mental. Meu caro Senador Fernando Henrique 
Cardoso, nesta hora se impõe estimulá-lo, posto 
que encerra com Fernando Pessoa, a quem já 
cítara e voltará a cltar, segundo se vê no texto. 
Que continue a navegar, que continue indepen
dentemente de serem as águas mansas ou de 
ser o mar bravio. Tem V. Ex" capacidade de timo-
neiro para tanto e haverá de chegar a portos segu
ros, sobretudo aos portos das aspirações de V. 
Ex'!', que fiaverão de coincidir com as aspirações 
da própria nacionalidade. 

Soubemos compor divergências e conviver, pa
cífica e respeitosamente, nelas. Tenho absoluta 
confiança de que V. ~ haverá de tirar das suas 
esperanças de hoje novas realidades, como já 
ensinava Eduardo Gouthier, e das realiaades que 
haverá de ajudar a construir, nesse sentimento 
de luta pelo bem comum e pelo bem-estar socia1, 
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haveremos de tirar novas esperanças, nesse esfor
ço continuado que, afinal de contas_, a1imenta a 
própria razão de ser do homem que. as_tira, que_ 
às vezes cOnspira e que, sobretudo,_ se inspira 
no sentimento maior de fazer do Pais a Pátria 
de todos. Seja exitoso, prezado Senador Fernando 
Henrique car_doso, e tenha a certeza de que leva, 
com o meu agrade(;imento pela oportunidade do 
convívio solidário, leva sobretudo, o respeito, a 
estima e Um agradecimento renovado, repito, pe~ 
las lições que deu de postura, de dignidade, de 
vida. e_ de ação política. 

O ·sR. FERNÀI'iDO HEI'IRIQUE CARDO
SO'_;_ Nobre S-emldOr Carlos- Chiarelli, ao agra
decera generosidade do aparte de V.~. começo 
por·dizer que, efetiya_mente, hoje somos amigos: 
Para.ffifrri; fOrUma Qrata cOiwiVênêia: Desde os 
temPos da Aliança Democrática, nem-sempre cal
mos, muitas vezes cheios de pugnacidad.e e de 
des_confi_anças, e_!ltre os nossos Partidos, que 
erarh enormes-- não sei se diminuíram ......:., foi 
possível estabelecer pontes_ entre nós. Pontes em 
função de objetivos que não eram estritamente 
partidários, oU que nào eram seCtariamente paru:: 
dários. Como -eu, V. ~ nunca foi um sectário 
em termos pa~dªrio~, niormente pc;>rque ent~n
deu que estamos numa fase_ de transição e que, 
nesta fase_ de transição, ou temoS pela frente o 
interesse público ou, então, ess_a própria transição 
é mipada pela luta fratricida e pelos pequenos 
interesses que vêm camuflados como se fossem 
UJTI_ gran9,e objetivo nacj_onal. 

V. EX' nunca se deixou pilhar nessa armadilha 
é p"o{isto que pudemo-nos entender, pãn;; surpre
sa_ de muito~ companheiros_ imagino que seus 
e meus, que acreditavam em um duelo constante, 
a partir de questões menores. _N1,.1nca travamos 
esSe duelo. O duelo que travamos foj _em. conjuntp 
na ComrSSão--da Divida, suprapartidário, em fun
ção daquilo que nos parecia ser a correção do 
tratamento do problema da dívida externa doBra
sil. E V.~. como Presidente daquela Comissão, 
se houve de forma irrepreensível, da maneira mais 
adequada possível. O que V. Ex' diz a meu respeito 
~generosidade, e o que digQ a V. Ex' é o reconhe
cimentO- d~~ Uma- eXp~riênCia, reconhecimento 
qu~ tomo, mais urna vez, público. 

Na questão relativa aos Partidos, que V. Ex~ 
sabe tão bem quanto eu, e noutro terreno trava 
uma luta que tem pontos de similitude, todos 
os Partidos hoje passam por dificuldades - e 
são normais essas dificuldades, _anormal é não 
assumi-las. Ao assumir a,diflculdade, ao fazermos 
opções, não creio que devamos julgar uns aos 
outros _de maneira definitiva. A História dirá que 
teremos que corrigir o curso de eventuais enga
nos, de parte a parte. Não _se pode é fazer de 
conta que não estamos numa espécie de terre
moto político. Bom terremoto, por que fruto da 
redemocratização, porque fruto da liberdade. Te
mos que assumir a liberdade_ e, ao assumi-la, te
mos de escolher com mais consciência, porque 
uns estão de_um lado, outros, de outro lado, por
que não são só dois lados, o espectro é mais 
diversificado. V. ~ também está passando pela 
mesma experiência que eu. V. EX' terá, também, 
suas r~s de reflexão sobre_ até que_ ponto o 
Partido no qual milita continua sendo um instrU
mento para levar adiante o processo político brasiR 
leiro, ou, quem sabe, já exista no horiZonte algum 
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sinal de modificação~ Nãq quero prejulgar, seria 
impertinente _da rriinha parte, mas gostaria que 
continuássemos esse_ diálogo, não apenas no ple
nário do Senãdô; ~Como talvez ·até''maís frutÍfera
mente, naS ruas_ e nos corredores_do Parlamento; 
para que possamos chegar a definições que não 
precisam ser as mesmas, mas definições partidá
rias que permitam agilizar mais o processo demo
crático. _ 

O,_Sr. Mauro Borges- V. Ex' permite um 
aparte? 

-o-Sr. Mauro Benevldes ---Permite-me V. 
EX um aparte? -

O SR. FERNANDO HENRIQUE CARDO
SO-O Seilãdor Mauro Borges está-me pedindo 
tim aparte:--

·-o sr. Mauro Benevides-Pois não, aguardo 
a oportunidade, como seu modesto Vice-Uder. 

O SR. FERNANDO HEI'IRIQUE CARDO· 
80 - MUito obrtQado, Seriã.dor Mauro B~nevi· 
des. Tem V. fr o aparte, senadOr Mauro Borges. 

O Sr. 'Mauro- Boi-!Jes- Nobre SenãâOr Fer
nando Henrique Cardoso, V. Ex' lutou na vanguar
da de uma força política renovadora que era o 
PMDB. Deixa a Liderança aesse Partido e 4_eixa 
o próprio Pàrtidõ, mas, feliZmente, não deixa o 
Senado nem a política. V. Ex~ muda para outra 
força, Uhià fOrça política que nasce com um -gran
de "ímpetO de luta, uma força política mais homo-
gênea: V. EX" é seus Compatlheir'os prestam um 
grande seiViço-ao Brasil neste ri1ori1ento, porque 
têm a coragem de criar um fato novo, de formar 
uma- forÇa política mãis livre, desinibida, livre dos 
conipromissos lim-Jta:dores. Sei que V. ~ não 
vai p~ssar para a retaguarda, vai continuar lutando 
na frente, na vanguarda dessa nova força que 
se cria com tantas esperanças o_ poVo brasileiro. 
Apesar deSsa decisão corajosa de deixar a Ude
ranç:a e o Partido, vamos ter a presença de V. 
EX' aqui, permanentemente. Nós o _cumprimen· 
tãrflos pela_ sua coragem e por--eSse ato criativo. 
MeuS parabéns. -

O SR. FERNANDO HEI'IRIQUE CARDO· 
SO __ Muito obrigado, Senador Mauro Borges. 

Res_sa1to a experiência de vida que tem o Seha
dor __ Mauro Borges, sempre um lutador, a quem 
só _conheci pessoalmente aqui, no Seiiãdo. Da 
mesma maneira como disse~ ao refedr-me ao Se
i1adá J_arbas Passarinho, ou conhecendo-_9 de 
longe ou, neste_ caso, torcendo ao seu lado, co
nheço-o de longa data, conheço-o da época da 
resistênda "qUe V. EX' em Goiás oigariiioU. Sei 
do seu comportamento ilibado, durante todos os 
anos de àific::uldades. Respeito e admiro o pai 
de V. Ex", pelas atitudes que também soube sem
pre ter com relação ao nosso Estado de Goiás. 
De mod9 que fico_ feliz em çiuvir V. Ex"iam_bém 
V. EX' tomou, em momentos_ decisivos, poSiÇõeS 
de risco, e essas posições foram compensadOr'as, 
não por vantagens que tenha obtido, e sim por 
desfrutar- da c_onsideração de todos e _gozar do 
respeito de todos, prind_pálmente de ter a tranqüi· 
Iidade de sempre ter seguido aquilo qUe lhe pare
ceu o ma!s_correto para o BtãSil. As suas pa1avras 
me estímularri ·a cOntinuar na· vanguarda da luta. 
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O Sr. Rachld Saldanha Derz:l- Permite-me 
V. & Uril a-parte? ---- -- ----

0 SR- FERNANDO HENRIQUE CARDO
SO -Ouço o nobre,Senado.r.Ra\:hiQ_ $:al4~a 
Derzi. 

O Sr_ Rachld Saldanha Derzl-Nobre Líder, 
vê V. Exf, pelas manifestações de todos os Sena~ 
dores, quão triste estamos em-vê-lo renunciar hoje 
à Liderança do PMDB e .anunciar, sobr~udo, sua 
saída desse Partido. V. Ext-ê-reaJment_e um dos 
expoentes máximos do nosso Partido, ao qual 
deu toda a sua inteligência, a sua Cultura, a capaci
dade de trabalho e, sobretudo, o espírito_ público 
no· soerguimento e na manutenção do prestígio 
que o PMDB ainda tem no Pilís. EstarOóS tei31-
mente sentidos com a ausência de V. EX' desse 
Partido. V. Ex' vai fãZef falta. Embora a1gumas _ 
vezes, não concordássemos com sel.,lS pontos de 
vista, sempre respeitamos V. EX--pela atitude fume, 
pelo caráter e pela grandeza demonstrados. V. 
Ex! e eu mantivemos o ma[s cordial cantata, e 
mesmo uma amizade pessoal, pelo respeito e ad
miração que tenho pela sua inteligência, por sua 
capacidade de trabalho e, sobretudo, pela suai 
lealdade. Sempre nos entendemos da melhor ma
neira possível, e já disse e repito: V. Ex' é um 
dos políticos mais futurosos da sua gerãÇão, -riãó 
tenho dúvida, e o Brasil verá, em razão de seus 
méritos e qualidades. Resta-me lamentar que V. 
EX' abandone a liderança, principalmente nosso 
Partido, onde V. Ex!', inegavelmente, vai fazer falta. 
Entretanto, Corisotamo-nbS. ·porque· V. Ex' estará 
aqui conosco, nesta Casa, e-- aqur Cofitffi.ual't~tnos -
a manter a nossa amizade, o nosso entendimento, 
que foi sempre cordial. 

O SR. FERNANDO HENRIQUE CARDO
SO - Nobre Senador Racbid &l.ldanha Derzi, 
as palavras de V. Ex', como_-amigo, não podem 
ser distinguidas das suas funções como Líder, 
também, do Governo nesta casa. Isto me_ d_e$Va
ne<:e. 

O Sr; Rachlcl Saldanha Derzl - E foi tam
bém, nesta qualidade, nobre Senador, que o apar
teei. 

O SR. FERNANDO HENRIQUE CARDO
SO-Muito obrigado. Isto me desvanece, repito. 

Na reunião que tivemos da Bancada do Sena
do, há pouco, tive oportunidade de dizer que, pes
soalmente, me ê muito diffci!__não apenas aban
donar o PMDB, pelas razões mais do que oom
preensíveis, como, principalmente, a UderanÇa 
da Bancada. Não tenho na Bancada do _PMDB, 
senão amigos. Temos várias divergências~ não 
repetirei o exemplo que dei de um companheiro 
de Bancada, com o qual praticamente não tenho 
relações mais próximas- e há divergências pro-
fundas na modo de ver o Brasil, quando oompa
rado com o modo como o vejo. Não o)?stante, 
foi o primeiro companheiro que foi procurar-me 
para dizer que, se eu fosse.caodidato à Ll®;_ranç~,_ 
votaria em mim, como, aliás, votou, como, aliás 
todos votaram. De modo que, sabe V. Ex' que, 
se me desligo da Bancada, não por razões outras 
senão a conVicção que já extemei aqui; a partir 
da visão que tenho da vida política brasileira. Aqui 
não encontrei nenhuma dificuldade. Sabe V, Ex" 
que, quando há dificuJdades, procuramos aplai4 

ná-las. V. Ex' também procura aplainar essas difi~ 
culdades. 

Sabe também V. EX' que a estima é recíproca 
e-, -desde que pisei no Senacto, V. EX tem tido 
um comportamento absolutamente lhano para · 
comigo e, muitas vezes, tem-se posto à frente 
mesmo para facilitar uma série de desenvolvi
mentos políticos que poderiam ser mais embara- · 
çosos para mim. 

Foi V. ~á-J)iifueira-·pessoa que insistiu para 
que eu fosse reeleito .Uc;ier, apesar das minhas 
posições. Foi V. Ex.' qUem fez isso. V. Ext também 
sabe que na sua designação para Uder do GoVer-~
no, encontroJJ, de nossa parte, o reconhecirrie!ltõ 
da posição-. Juntamente com o Senador Carlos_ 
Chiarem, lhe demos a tnbuna, assinando uma car
ta que lhe permite falar em nome do Govem.ci,
ma_s na condição-de Líder da Maioria, para poder 
ter _um~ trib.Yn--ª·- _Eu-º fiz porque acho que Y, 
Ex" ytil_~~ esta tribuna para os devidos fins, para 
a defesa de um Governo que eu criticaVa e critiCO, 
pois o d.iá1ogo é necessário, a controVérsia é ne
cessária, e que_ V. Ext não se t,ttilizaria da posição 
para obstaculizar minha ação como Líder, coisa 
que,_ aliá~~.~~!JCa o fez. 

Fic_Q muito grato a V. ~ Pode ter a certeza 
que continuaremos convivendo, varnos estar_ aqui. 
no nosso_ cotidiano. Sair da Uderança do PMDB 
não significa, espero, que minha ação no Senado 
deixe de ser perststente e, Quanto possível, cons
trutiva. Espero continuar contando com a c::olabo-
ração de V. Ex" ern tudq que venha a ser ~usa 
pública. Salbca v:~ que, no que venha a ser_ 
posição política, vamos freqUentemente travar 
diálogos, que serão, talvez. contundentes quanto 
às posições, mas sempre amenos quanto à fonna. 

O Sr. Mauro Bene\lldes- V. Ex!' me permite 
um aparte? 

O SR- FERNANDO HENRIQUE CARDO
SO - Po[s não, Senador Mauro Benevides. 

O Sr. Mauro Benevtdes - Nobre Senador 
FernandO H-enrique CardoSo; há pOucos 111.Stantes, 
antes do ~iiúcio da presente sessão, V. EJr reuriía 
a nossa-Bancada- e lhe trasmítía formalmente a 
interiçãõ de deixa( a llderança e os quadros parti
dários. numa atitude pensada, que já vinha sendo 
comentada por todos os órgãos da grande im4 

prensa nacional. Nesse ensejo, V. Bc.' recolhia, 
na manifestação de vários eminentes Colegas, ·a 
testemuriho dÕ nOSSo apreço; da noSsa estima_ 
e, sobretudo, do reCOI}he~imento pela atuação 
equaibrada e clarividente_ que marcou o seu traba
lho à frente da nossa representação nesta Casa 
do .,Çqngresso Nacional. A nós, Vice-l.,íderes -
e já falou o PrimeirQ:-ViÇe~Ud~r. Seria~r Jqse t:Ct ~ 
gaça -.V. Ex' cometia tarefas, _naquela descentra
lização que caracterizoJJ o seu estilo de comandar 
e liderar nesta Casa-. -T odes procurávamos, com 
senso de_ responsabilidade, corresponder à sua 
confiança. Naturalmente, a nivel de Comissão, de 
Plenário e de Congresso Nacional, buscávamos 
exatam~nte complem7ntar aquela missão que 
nos fora delegada pefa Uderança da Bancada. 
Eu me permitiria, neste instante, quando se men~ 
clona o seu trabalho como Senador da República, 
enfatizar um aspecto da maior Importância, que 
transcende os limites desta Casa, para alcançar 
a Assembléia NaclonaJ Constituinte. Quando V. 
~.mal se instãlava a AsSembléia, recebia" desse 
extraordinário homem público que _é o Deputado 
Ulysses Guimarães o encargo· pesadíssimo de es-

truturar o nosso Regimento Interno; concebendo, 
naquela tessitura magnífica, todo o funcionamen
to da Constituinte, com as comissões T emátic_as, 
as Subcomissões, a Comtssão _de Sistematização 
e o Plenário decidindo soberanamente em tomo 
dos rumos políticos, eoonômicos e sociais do 
País, naquele ensejo V. Ex"-- que já "firmarã-O 
conceito como homem público, no seu_ Estado 
e diante da própria Nação - ganhava um pres
tigio ainda maior, porque dotara a Assembléia 
de instrumento que regularia seu funcionamento. 
Se é certo -que errt duas oportunidades, em razão _ 
dé ImPOSiÇãO de- fofça_S políticas que se conjuga
ram;·· errr· de-corrên.eia do momento então vivido, 
o ·Seu trabalho inicial foi modificado através de 
duas outras Resoluções, V. Ex- sabe as r~ões 
que ditaram aquelas alterações_ profundas no Re~ 
gimento, Mas ficou sempre a marca Cio _seu trab_a
lho; da sua diretriz e o _rito _regimental, seguidos 
hoje pela Assembléia Nacional Constituinte, que 
se inspirou quase toda no seu patriotismo, na 
sua experiênda, na sua clarividência e no seu 
descortino. Como seu _\lice.:-Uder gostaria de pôr 
em evidencia este.. _aspectõ: V. EX foi o grande 
Senador que comandou uma Bancada majori
tária nesta Casa e deixa essa Bancac;la para se 
abrigar, certamente, em outra legenda partidária; 
V. Ex", no âmbito da Assembléia Nacional Consti
tuinte, marcou historicamente_sua posição, defen
dendo teses_ e oferecendo à Assembli.ia Çtquele 
instrumento que hoje se!Ve de roteiro, de diretriz 
para os trabalhos da Constituinte. Portanto, minha 
saudação a V. EX' no momento em que se despe4 

de do PMDB e de sua Bancada, cercado dessa 
auréola de prestígio, não apenas de nossa parte, 
os seus_Vic:e-Uderes, dos seus companheiros de 
PMDB como de todos os partidos, pelas vozes 
de seus Repres_entantes que já se ergueram no 
brilhante dis_curso que V. EJr está proferindo na 
manhã de hoje. 

O SR. FERNANDO HENRIQUE CARDO
SO - Senador Mauro Benevides, sabe V. EX'~ 
do -empenho deste Sénado em ter um Repre
sentante seu na Assembléia Nacional Constituin
te, e o-Sem!do SoUbe escolher o se_u__ R._epres-eri
tante. V. EX' é o Primeiro-Vice-"Presidetite da M
sembléia Nadonal Constituii:lte cOm o nQSSO em;. 
penha e o nosso aplauso, desempenhando suas 
funções sempre da maneira mais adequada pos
síVE:l. Disse V. Ex~ (jue foí possível haver uma des
centralização ·das noss.as funções. Infelizmente, 
neste 8nõ, ·o Senado _não pôde funcionar senão 
acoplado à Assembléia Nacional COiistitulflte~ riãõ 
fora por isso; e V. Ext teria tida muitas oportu
niçlade~ ainda para mostrar o quanto um Parla
mentar, como o Senador Ma_W9 Benevides, é Util 
ao País. V. EX" desempenhou, da maneira ma[s 
competente;_ uma-das mais dífíceis tarefas que 
envolviam os Estados da Federação. Recorri a 
V. EX' e o seu êxito foi total. . _ 

Eu é que agradeço- a V. EX a colaboração que 
recebi, e devo ressaltar outro traço do .caráter de 
V. EX', que ainda hoje se manifestou. Foi V. EX 
quem veio_ a este plenário para dizer uma palavra 
de despedida ao ex-Governador Franco Montara, 
que foi seu ~alega nesta Casa e a quem V. ~ 
serviu quando Governador em São Paulo. V. ~ 
nunca falta no momento necessário, no momento 
da paJavra de conforto, quando do fa1edmento 
do Sena.dor Virgílio Távora, ou de agradecimento 

__ ou de despec:U~a_. V. & está- ~empre pres-ente, 
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tem sido absolutamente constante na sustentação dis_se. E;u disse, aos sindicatos patronais e aos 
política dos ·seus amigoS -e-daqueles ein i:)uein silldíCatOs- doS trãbaJhadores-- nunca tive pala-
V. E.xf-Cfê que são úteis na política· Agradeço, - vras diferentes para os sindicatos - as me_srnas 
vivamente, tudo a· que fez para que eu pudesse pã:raviás e proc:urei manter linhaS de cormmlca-
ser Líder do PMDB. - çátJ e~·de entendimento; também disse que, em 

o Sr. Albano Franco_ Permite v. _EX"' wn cerlãs~circUnstâncias,·eu votaria com o sihdicato 
dçs_ trabalhadores, aos quais devo, em grande _aparte? _ 
pãrte; ·as minhas eleições. mas que isso nãQ seyia 

O Sr. Cid Sabóia de Carvalho - Pennite feiió ao atropelo do interesse nacional; que isso 
V. Ex' um aparte? não' Seria feito sen~ _ d_entro do co.ntexto de_ al-

O SR. FERNANDO HENRIQUE CARDO- gúéin _qUe- ã:Crêdifà na dinâmica da v1da econ~ 
mica brasileira. 

80-0uço,pelaordem,oaparteaonobreSena- Fez v. EX' referência a um discurso que aqui 
dor Albano Franco. Em_seguida,. concederei o pronUnciei, no quaf procufei sintetizar, efetiva-
aparte ao nobre Senador Cid Sab6ía_qe Carvalho. mente, 0 que penso sobre esta m;;J,téria. _Não é_ 

O Sr. Albano Franco- Meu üder Fernando o fTlpmento hoje, mas ter_~O$ de Xefleti_r. -~9r 
Henrique CardoSo, .ern nome- da Bancada do isso, tenho-me empenhado bas~nte para que 
PMDB de Sergipe no -Senado, ou seja, em meu n-eSse novo Partido haja uma posição clafa e firine 
nome pessoal e em no_me_do Seriador FrancisCo i:if~sp-elto"da economia brasileira. Tetno~. ef~va-
Rollemberg, desejo, aqui e agora, lamentar o ·que mente, que-dar um salto para o século XXI, porque 
V. Ext comunica, oficialmente, na manhã de hoje. nã_o podemos continuar encerrando JlO:SSOS_d~eb_~~ 
Devo dizer a V. Ex' que fui um dos que mats ú~s_iluri'l-cljâ!,ogoc_:l~sur_dosnestesé'cuio_queestá 
torceram para que isto não ocorresse. Por uma__ acabando, mantendo pOsições que não são mais 
questão de justiça .d._e~ejo, _nesta hora, dizer que -·-c;,_Qfiistentes _toin a dinâmk:a da- vida modema, 
ocidadãoeopolíticoFemandoHenriç[!Jedré:JOso no~gUe diz ·reSjieito à questão da produção e, 
merecem deste que lhe faJa o melhor apreço e, -pnllapalmente;no que-aíz respeito à questão das 
principalmente, o melhor julgamento. V. Ex" é tes- r_~asões de trabal}:to, na questão do~bem~e-~r, 
temllflha de ligeiras divergências que possuí~os lijl_ 9!-J~Stão de uma ll!.ta. coosistent~ P~l~ refonna 
aqui, embora todas as vez.efLV, _J::xf tivesse a opOr- SOcTãl._ _ _ _ _ _ · -_ - · 
tunidade de ser um cgncili_a_d_or~ Principalmente Como Pr~siderrté-da Fecferaçac) ~as lndústrias, 
por ser V. Ex.' um homem íntegro, e por um dever V. EX" tem tido um c_olripõftamerito, rlão çliiia sUf-
dejustiça, também tive a opOrtunidade de escla- preendente, -e sim muito construtivo. MULtas vezes 
recer perante vários· companheiros, empresários cOnta até com. aJncómpreensão de colegas seUs, 
meus ·de todo o País, um julgamento erróneo poi-qUI?~ -ccimà eS~ V. Br num meio político, sabe 
quetinham,muitasvez.es_~quivoc:ado,doSenador qliif"tnuita coisa do que eles pensam, isolados 
Fernando Henrique Cardoso; mormente em as- em suas fábricas em suas federações, não têm 
suntos relacionados com a yida.~mpresarial, com correspondência com o sentimento do País. E 
o sistema da livre em presá:. V. E'x' foi Uin Uder V. E:)(_ sempre procur_a fazer com que o sentimento 
impecável. T adas as vezes em que estiveram éffi do País penetre lá tanibém e, naturaJmente, que 
jogo os interesses do meu E~do,_junt6 à J)an- ele tarribém- &eja penetrado pelo espírito empre-
cada do Senado Federal, V. Exl' seffipre foi solidá- Sãriaf -
rio conosco. Por isto, nesta !)ora _em,_qlle V. Ex" _O ciuari_to pUde, ·pr6C.urei -rêtribi,.IÍr a ~tude cor-. 
se despede _e recebe a soli_çlariedaae nao s6 dOs ~ e, mais do que correta, generosa de V. EX" -
que compõem a Ban~da do PMDB ·no Seriado _: a minha é apenas con:ela_ ~m rel_a_ção_ a V. 
Federal, devo dizer _também que V_. Ex' teve a E?:t; -, sem nenhuma _generosidade, porque V. 
oportunidade de, em maio, fazer o mais impor- Ex' merece mesmo. Tenho_ tarilbép1j)rocurado 
tante pronunciamento do Senado no ano de dar o r:qeu teg~rnunho de quaJ tem s_ido a sua 
1987, e V. Ex' h.oje;; faz_gutro pronunciàinerlto, aÇã6 política. . __ _ 
um pronunc:iamento que nos enche de tristeza~ Srs. Senaà,ores de Se'rgipe, Sr. Senador Albano 
porque deixa de liderar nossa_~~qc;::ada _a,_ partir FianéO,-Vamos continuar juntos. As causas do 
deste momento. Posso assegu~r a V. __ Ex' "qúe Bfa:sil_sào grandes, ~star~m~ nel~s iml_~nados. 
o meu desejo, a partir deste momento~ é qu~_ 0~-Sr. Cid stili6ia de CaiValho _ Perriiite 
Deus guie os passos de _V. Ex' v. EXi. um aparte? 

O SR- FERNANDO HENRIQUE CARDO- 0 sR. FERNANDO HENRIQUE CARDO-
SO -Senador Albano Franco~ não TIZ ·mais do so _Ouço V. EX' com pr~zer. 
que a minha obrigação ao emj)_restar solidarie-
dade aos meus Companheiros de Sergipe; aos- O Sr. Cid Sabóla de Carvalho- Nobre Se-
quais distingo ·como pessoas, e junto aos_quais nadar Fernando Henrique Cardoso, o Senado 
sempre fui politicamente solidário, por razões polí- houve com muita emoção sua fala nesta manhã. 
ticas. V. ~ tem-me distinguido, bem como o ESsa emoÇão se justi.fica por muitas razões; algu-
senador Francisco Rollemberg, de maneira ex- mas razões sentimentais da amizade que V. Ex' 
traordinária. - - · - - conseguiu gerar em todos nós; razões pof(ticas, 

V. EX", como- Presidente da ConfederaçãO d~s razões doutrinárias e, quem sabe, razões filosó-
lndústrias, várias vezes me corwídou para a dís- fiCàS;" tUdo pode eStar acontecendo agora para 
cussão com os seus co~egas empresários, sabe airazoar eSsa emoção com que o Senado se sente 
V. EX' dos esforços que fazemos para que o Brasil tomado no momeritõ E!rri c;iue apartelo V. Ex" Há 
pudesse dar passos firmes no sentiP,o da sua .mo- muitos modos de servir à democracia e assumir 
demização e ·cta justiç:a sedai; sabe v_. Ex!' as difi· as libf"ia"ã.des. um dos modos é exatamente fican-
culdades que encontramos, ~s incompreerisõeS- âó-h01>MDB; outro modo _pode ser a saída do 
que tivemos, mas também sabe, V. Ex' reconhe- PMDB, aJçar vôo e fundar uma nova agremiação 
ceu aqui, e sempre o fez, eu cumpri conl o que· na qtial deponha V. Ex' toda a sua fé, toda a 
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sua esperança, todo o _seu sonho __ e tqdo o_ ~u 
ideal político ou sua conduta. SO<,::ial. Ouvindp o 
discurso de V. Ex•, quero deix<;r bem claro que 
o m~.mdo político nada perde_ com sua atauQ~ 
postO -que, séli:do grave, é, no entanto, uma atitude 
di_gna, que nos desfalca, evidentemente, mas tem 
a man:a da coragem. E i..! nã.o diria, como declarou 
o ~~n~dor Cari_ç>s Chiarem, que v_. Ex!' vai singrar 
as -mar.es de águas mansas ou _águaS pesadas, 
revoltas. Para mim isso é,_muito mais um vôo, 
porque. caracteri$ mais -a libergade d~ _p~ssaros 
que já podem voar ou aqueles que se Ubertam 
do seu_catiyeiro e retomam a liberdade. Não sei 
o que slgnificapaÍ'a-V. É.X' muitO-bem a sua saída 
do PMDB. l.q_uvo, no ~scurso de Y- Ext, !! preocu~ 
pação de não fazer criticas _pesadas ao seu Partido, 
aos se.us companheiros, aos rumos de sua agre
miação. Isso é um cuidado ético que está muito 
bem contido né\ personalidad,e de V. Ex'_ tlá os 
que saem_Qo PMDB, há os que ficam no PMDB. 
Não há m~Ior ou menor -dignidade eni sair ou 
em ficar. É- ãpemis uma qUestiio -das liberdades, 
é _uma questão de opção. Como seu Vice.-L.íder, 
hon_r;3.do~com ~-~scolha de V. _Ex", ~be-meapeoas 
agradecer-lhe as deferêndÇJS que a mim conce
deu . e _desejar q~Je na sua investida política, na 
realizaç~o dos seus son}J.oS, guarde tOda~ _@$_quali~ 
dades com as quaiS se _çariduziu e tem-se condu
zido aqui, no Senado. A mesma lhaneza, a mesma 
delicadeza, a mesma competência, o mesmo co
nh~c:im~nto humanístico, essas qualidades farão 
de V_ Ex'_ um vitQrioso. em outro .c~mpo, em outro 
PMDB, com aqueles que ficam no PMDB e vão 

fazê-lo crescer para mostrar a V. Ex' que podere
mos encontrar-nos mais adiante no me-smo cam
po, no mesmo terreno, no mesmQ_ Ideal. Para 
aQu~le_s que _ficam será um prazer imenSo conti
m.iai' coin V. Ex" ~qui, no Séh~ciq, muito embO_ra 
em Partidos diferentes, mas comun9~do sempre 
aquele ideal renovador Qe conduzir_ a_ transição 
democrática, de fazê-la terminar Corri a nova 
CoilstltuiÇão, de ver o texto constitucionaJ tão bem 
prolatado, em pleno vigor e com tudo reinstalado 
neste País, graças a esta Constituição que é uma 
obra nossa! Há muitos modos- de ser_ democrata 
e de fortalecer os_Pa"rtldos. Urõ:riiodo de fortalecer 
os Partidos é ficat nele; outro modo é f!Uê-los 
cresce( na rilUitiplÍcaçilo e no apareCimento ao 
pluripartidarismo, que para mim ê uma expressão 
de,m.ocrática da maior valia. N>ras;o, _com muita 
erÍl.o~ão, V. Ex' Sabe V. Ex.l' o quanto o admirO 
e o quanto· o" esttmo .. Cqm_ iTt_y.i~ ~ágoa; nãõ 
o,_ vejo partir, vejo-o mudar de_ posição, mudar 
de_circuustância. _Gostaria de tê:I<:>c sempre em 
nosso grêmio, em nos;SOPartido .. mas, já que não 
é possível, o que devemos fazer é .aug'urar a V. 
Ex' um destino pleno, coro re;;UizaçõeS Perfeitas, 
pois o Bra.sil precisa da sua ousadia e da altura 
do seu vôQ. 

O SR- FERriAl'IDO HENRIQUE CARDO
SO - Nobre Senador Od Sab6ia de Carvalho,_ 
V. ~ me comove e sab_e o quanto, nestes mes~s 
em que _estamos trabalhando juntos, fiquei feliz 
por tê~lo junto a mim como um dos Vice-üderes 
doPMDB. . -

V. Ex1' fez mais de uma vez referência à ave 
que parte, CoroO conb.éÇ:o.p gosto de V. Ex" pelas 
aves, sei do apreço que tem V. EX' por tudo que 
diz respeito às aves, creio que expresso_u de çora
ção aberto o seu sentimento, que não ê de qu.e 
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se singre mares encapelados, mas que se busque, 
se possível, um "céu de brigadeiro". Brigadeiro 
que não seja desses muitos to1111entosos _que, de 
repente, podem cair, mas"'céu de brigadeiro" que 
dê sustentação a um novo Parti:do. 

Disse V. Ex' ~ e o fiz não por indóstcta, mas 
de coração.;..;.... que eu não havia feito _críticas pesa
das ao PMDB. Não é o cas_o realmente._ As opções 
existem, estamos assumindo caminhos de liber- _ 
dade, mas não creio ~ue se deva assumi-las des
truindo aquilo que permitiu essa llberdade_ e. as 
opções de cada um têm que ser respeitadas, co..: 
mo disse V. Ex', ·como opções dignas. Muitas ve
zes são questões regionais importantes que per
mitem um curso e não outro; outras vezes são 
convicções, a partir de uma anâl.ise distinta .. Te
mos que aprender na democracia a respeitarmo
nos mutuamente. O que digo· sobre o PMDB -~
o que penso realmente sobre o PMDB, e _é _acS_~im 
que nos devemos <:omportar. Repito: torço, mas 
torço com todo vigor para que esse grande Partido 
no qual V. Ex' permaneCe consiga dar margem 
a todos_ o_s anseios que V. EX aqui expressou 
e continue sendo, como _c...ert_awente.será, um dos 
pilares da possibilidade da democracia nÓ Brasil. 

O Sr. Nelson Carneiro- V. Ex' fne perrriité 
um aparte? 

O SR. FERNANDO HE!'IRIQ(JE CARDO
SO - Ouço o nobre Se:n_actor _Nelson_ Carneiro. 

O Sr. Nelson Carneiro -Meu caro Líder 
Fernando Henrique Cardoso, V. ~ afl1Tl1oli de_$ 
tribuna que deixa de ser o Li'der do PMDB. Estou 
certo, porém, que v. EXt Serilpre-será Ude_r aqui; 
pouco importa que amanhã, no PartjQp_ em que 
v. Ex' ingresse, tenha ou não o bastão_de: ç_oman-:: 
do. o impOrtante -é que V. EX' Será sem.pre·nesta
Cãsa um lidei' pela inteligência, pela cu1tura, pela 
cordialidade, pela coerência- e pela nobreZa de_ 
atitudes. Vejo que V. Ex' deixa de ser üder _de 
wn Partido para ser nesta Casa umHder. 

O SR. FERNANDO HENRIQUE CARDO
SO - Nobre Senador Nelson Carneiro, essas 
afirmações. vindas de _quem_ vem, .ê! partir dos 
seus sessenta anos de vida política, a partir des_sa 
capacidade que tem V. Ex', deixam-nos a todos, 
de todos os Partidos, absolutamente enlevados. 
Ao vê-lo na tribuna da Assembléia Nacional Cons
tituinte, com o ardor de um_jovem,_lutandp pelas 
teses nas quais acredita, mas lutando com aquela 
energia, buscando artifícios .• __ f~nd_o_ obstnJçll_o,_ 
trata.11do de buscar um 0'.1_9utro _argumento, às 
vezes regimental, de repente citando algo de in
suspeito, vai à Bíblia, volta para um texto clássico, 
de repente cita o fragmento _de uma,_ expressão 
popular; vendo V. _Ex., com a vivacidade qUe tem, 
com essa riqueza, esse manancial que hoje cons
titui o padrão do Parlamentar, vendo V. Ex' fal_ªr 
o que acabei de ouvir, realmente para_ mim_ é 
algo mais gratificante. Posso somente dizer a V. 
Ex' que, sendo Líder ou não, como Sempre fiz, 
Líder formal ou informal, não darei .um passo 
nesta Casa - e sabe V .. ~ que- também fora 
dela - sem antes consultar-me com V. Ex" e 
haurir o que puder da sua experiência, do sêu 
bom senso, da sua integridade, para não- errar 
muito. 

O Sr. Leopoldo Peres- Perrhite-me V. Ex" 
um aparte? 

O SR. FERNANDO HE!'IRIQUE CARDO
SO ..-- Ouço o nobre Senador Leopoldo Peres. 

· Q_Sr .. Le.opoidO Peies.......:NObre-SenadOr Fer- _ 
narido- Henrique_ Cardoso,_"º momento em que: 
V. ~ deiXã a Uderan-Çà da Bancada do Partido 
do Movimento DemocrátiCO Brasileiro, para triste
za minha, venho aqui aparteá-lo. ---:- diminuir a 
grãndeza do seu discurso com a pobreza do meu 
apaite ~.para dizer-lhe que receio_ muito quando 
V. Ex' Sãi do PMDB para fundar um novo Partido 
que, a seu ver. melhor atende às aspirações_do 
povo brasileiro. Receio muito que V. fr caia na 
frase conSãQiãdã dO soneto brasileiro:- "A felici
dade está onde nós a p_omos, e nunca a pomos 
onde nós estamos". Assim, meu nobre Líder, es
pero que o seu PartidO corresponda exatamente 
ao seu ideário, ao seu Idealismo, aos seus sonhos 
políticos, já q-Ue n6s do PMDB não pudemos dar
lhe essa correspondência. Estou. certo de que, 
ainda que V. Ex' Venha ·a clescobrir uma coisa 
que os que já se aproximam_ dos Ç!nos maiores, 
como eu, já descobriram, que a vida não passa 
de uma grosseira paródia do ideal, mas_ que, a~im 
mesmo_, é preciso viVê-la, e vivê-la através dos 
seU::;; sonhOs e das nossa_s lutas, espero que_ V. 
EX, mesmo que-descubra istO; sinta dentr.o_d!:! 
si, do seu coração, áo seu espírito e da sua inteli
gência, a força necessária para saber que, acima 
de tudo, Y. _EX' é" um homeiT) público exponencial 

- e que por iss-o; merece o respeito deste Pais, dos 
seus·companheiros, dos seus_ correligionários e 
até dos seus adversários. 

'O SR. FERNANDO HENRIQUE CARDO
SO -Nobre $enador Leopoldo Peres, agradeço 

·~a-v.-EJc'l as -expresSões e a advertência carinhosa. 
Tenho a eerteza de que, se dificuldades vier a 
ter, encontrarei sempi"e em V. ~ _um Co_nipa
nheiro que aplafr'tará, o pOSsível, caso os meus 
sciiiJiOS-COmece_m as~ desfaZer, para que eu en
cotltre OUtrOS~ rilodóS, ·outras- possibilidaaes de 
cOri:tlnuar sorihariâo. V. ~ vem do Amazon~s, 
onde os sonhos são _sempre grandiosos, e V. Ex' 
também sabe que descendo da Amazônia e que, 
por isto, muit~s vezes tar:nbém m.~ _d~ixo embalar: _ 
por sonhos que podem não ter correspondência 
na realidade. Agradeço a permanent~ colabora
-Ção recebida 4e V. Ex" . _ ~o - _ - _ 

&não formos capazes de sonhar, não seremoS -
capazes -de mudar nada. Às vezes está-se muito_ 
firrrie. Hoje precisamos sonhar que as mudanças 
virão de váriOs Caminhos, atr:avés de ,várias alterna
tivas, mas é precise guardar certo i..rnpulso, até 
de realismo, para que a politica não se transforme 
sirilplesmente numa téssitura do cotidiaiJ.O. 

Como V. EX já _expressou tão_ l?dlhantemente 
as suas preocupações. sei_ que também sonha, 
e_ também nos _seus ~nhos poderá imaginar que 
o futuro será venturoso e qu.e vamos estar ta_lvez 
sonhando -em momentos diferentes, mas vamos 
estar todos tratando de mudar o Brasil. 

O Sr. Divaldo Suruagy- Permite V. Ex" um 
aparte? 

-··· --····-~ ____ o _8~.·-.q.~gas Rodrigues_- Perffifte·v. EX' 
um_aparte, nobre líder? 

O SR. FERNAI'IDO HE!'IRIQUE CARDO
SO - Pois não, Senador, mas antes gostaria 
de concebê-lo ao Senador Divaldo Suruagy, que 
já o pediu há algum tempo. 

O Sr. Divaldo Suruagy - Nobre Senador 
Fernando Henrique Cardoso, ao contrário de mui
tos, não concordo que a afirmaçãQ de que os 
Partidos políticos estejam sofrendo um processo 
de desagregação, penso que estão.sofrendo um 
processo de arrumação._ A Assembléia Nacional 
Constituinte;- qüe iíáo nasceu por ·uma conse
qüência da ruptura da so-ciedade brasileira, fatal~ . 
mente traria, ao seu término ou durante a execu
ção dos seus trabalhos, uma nova realidade políti
co-partidária. V. Ex!' é-um desses políticos privile
giados que alia uma sóüda cultura humanística 
a um espírito público, a uma retidão de caráter; 
V. ~ é um exemplo para todos nós. Orgu1ho-me 
de ser Colega de V. EX nesta Casa. --- · 

O SR. FERNANDO HENRIQUE CARDO
SÓ -:__ Muito Obrigado, nobre Seiüidor Dtvaldo 
SuriJaQy. Sá.Jbã V. ~. que também pertilho desse 
ponto de Yi.sta, de que está havendo wn_.;~: arruma
ção, e -essa arrumação ê necessária,. Há momen
tõs ·em que é preciso--reai"riiinar, rearranjar, ê 1sSo 
pOde ser prOveitoso pafá todos. 

Meu des1igamento, junto com o de outros Com
panheiros - o _ex-Governador Franco Montare, 
que tem· sido também um homem de atitudes 
muito claras na sua vida pública; o Senador Mário 
CoVas; ó Seni:ldór José Riçha, _e tantos outros que 
não quero antecipar, porque não me cabe- meu 
desligamento dq PMDB - provoca uma reação 
não negativa, mas positiva. E assin't Que os Com
panheiros do PMDB devem entender, até para 
a- piój5ria luta de rilultos deles, desde que tenha
mos ama posição correta, desde que não esteja
mos- aqui a jogar pedras uns -nos outros, mas 
que estejamos, isto sim, a nos entender. 

Ontem -já está nos jornais, ditei de público 
- foi um dia feliz para mim, porque re<:-ebi a 
visita:.do_ S"e:tiador Afonso Aljrios, o nosso decol(lno 
da Constituinte, e-que :veio com aquele impulso 
de juve_ntude dizer que estaria vendo cpm simpatia 

- o novo___ Partido, especialmente porque é parla
mentarista e que iria discutir dentro do seu Partido, 
para ver se tinha condições de assumir uma op
ção nova. Por que o faz? Porque tem a mesma 
compreensão de que chegou a hora de uma rear
rumação. Nesta rearrumação cada um de nós 
porá os móveis onde n_OS parecer mais conve
niente, mas é predso qUe rearrumemos a casa. 
E para reanumá-la, mesmo quando se está numa 
casa antiga, como é o nosso caso, o PMDB, dói· 
nos mudar' um móvel de um lado para outro, 
tirar uma rede e substituí-la por uma cama ou, 
quem sabe, nem pensar em cama ou ~m r_ede, 
mas em -algo-mais-dinâmfco. -É assim qu~ esta .. 
mos fazendo. 

Portanto,_Senador, agradeço, mais uma vez a 
V. Ex" suas palavras que têm sido constante~ .de 
sua parte, de generosidade para comigo. Muito 
obrigado a V. EX' 

O Sr. Afonso Arinos - Permite V. Ex'i' um 
aparte, nobre Senador Fernando Henriql}e Car
doso? 

· - O SR- FERNAI'IDO HEI'IRIQUE CARDO
SO -Com muito prazer, nobre Senador Afonso 
Arinos. 

O Sr. Afonso Arlnos- Em resposta às amá
veis palavras de V. EX, sou levado .;~.gora realmente 
a concordar com elas a antecipar aquilo que 
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eu teria preferido dizer um poUco-mais tarde. Eu peito- que todos nós m~~emçs, pela sua vida, 
cumpri a condição que ontem ofereci a V. Ex" pela sua pessoa, pelo seu futuro._ 
numa reunião que tivemos no seu gabinete; eu o SR. FERNANDO HENRIQUE CARDO-
me cum:uniquei com o Senador Marco Maciel, SO - Muito obrigado, senador Afonso Arinos. 
para relatar-lhe a existência daquela reunião e as 
razões pelas quais eu teria satdo dela com 0 com- O SR. PRESIDENTE (Humberto_ Lucena) -
promisso de asstnar _ v. ~ não levou a esttf - Nobre_ Senador Fernando Henrique Cardoso, o 
ponto,mas posso adiantar agora- um manifesto - tempo de V. Ex' se _esgotou e a Presidência pede 
de fundaçã-o do futuro Partido. Aproveito esta conclua seu pronunciamento, tãp logo seja pos-
oportunidade apenas para uma pequena ressalva slveJ. -
ou indicação muito ligeira, ser'n nenhuma inten- O SR. FERNANDO HENRIQCIE CARDO~ 
ção de influir. Parece-me tenhamos que pensar 80 --Vou concluir. Dareí apartes àqueles que 
um pouco~ sobre 0 nome desse Partido, porque já me pediram: Senadores Chagas Rodrigues, 
Partido Democrático Popular, como está sendo Aluízio Bezerra, Ronan Tito, Pompeu do Sousa, 
nomeado, é muito apelativo no sentiçlo política, Ney Maranhão e João CaJn:mn. 
mas é_ uma redundância no s_entido filológico, por~ OúÇó agora o nobre Senador Chagas Rodri-
que demos~ em grego, quer dizer povo, populus, gues. 
em latim, quer dizer povo. Então, Partido Demo.. O SR. CHAGAS RODRIGOES- Nobre Se~ 
crático Popular quer dizer um partido povo-povo, nadar Fernando HeiuiqUe cardoso, serei breve. 
partido popular. Talvez seja um pouco de perfec- Precjso dizer que o Senado vive hoje um dos 
cionismo do escritor proftSsionaJ, mas seria um seús- maiores dias, em que uma vez mais brilha 
assunto a ser conside@.ÓQ.. _Q1,1~rq díz~r a V. Ex"_ a inteligência, a cultura, a coerência e a honradez 
que fico muito grato pela menção pessoal que de V.&-~te é um ano de crise, lamentavelmente, 
fez ao meu nome. então~ d_atei, aqui, e explica_ç~o. como foi de crise o ano de 1968, e espero que 
Comuniquei aO Senador Mar~o- Ma,ciel, a quem o desfecho _não seja idêntico àquele. Em 1968 
tenho grande estima,_ a feto a admiração. Acontece eu tinha também- na Câmara, como Uder, um 
que a Frente Liberal foi um- dos ineus aPoios, grande paulista, Mário Cóvas, e estava na ONU, 
pois Nelson Carneiro e eu recebemos votQs pela por designação de S. Ex", como observador parla-
Aliança Popular Democrática no Rio de Janeiro, mentar. Veio a cassação de Mário Covas e eu, 
recebi votos pela Aliança Popular Democrá.tica que éra: ldirifificado com S. Ex', logo em janeiro 
em todos os Municípios do Estado. Em tQd.o _o ou fevereiro fui também casSado. Hoje, para mim, 
caso, a distribuição geográfica da prepoderência é umã satisfaÇão ter"também. como llder a figura 
da votação dá indícios cla~;os_ d~ que o meu eleito- exponencial de V.Ex' E conforta-me saber que, 
rado foi, principalmente, o da Frente Uberal. O aqui, sempre estive, como liderado de V.EX', com~ 
mais velho dcs m.eys netos, que se ocupou de pletamente identificado com as suas posições e 
acompanhar as eleições, telefonou~me, um dià, atitudes, de grande significação para o Partido, 
e disse: ''Vovô, voc:ê e.o.':Saroto_ de Ipanema''. parãoSe"nactoeparaaRepública.cassado,conti-
Em todos os Municípios que correspondem a lpa- nuei Identificado com os ideais de Mário Covas, 
nema na cidade do Rio de Janeiro, minha vitória e voltamos ao Congresso no mesmo Partido. Eu, 
foimuitogrande.Eritão,odesligamentodaFrente que tiye a ventura de ter sido identificado com 
Uberal, no meu caso, é levado pela fatalidade V.~. enquanto foi Uder, espero, meu nobre e 
daopçãoparlamentarista.SevaihaverumPartido eminente Líder, continuar identificado com as 
no Congresso que·tenha como programa de go- suas idéias e _com o seu comportamento, o que 
vemo o Parlamentarismo, nãp_ poSso, absoluta- será para mim uma grande honra. 
mente, sem trair o mandato, as minhas convie- 0 SR. o FÉRNÃrtDO HENRIQUE CARDO-
ções e a minha ação dentro Qa Constituinte, esta_~ SO _ Muito obrigado, Senador Chagas Rodri~ 
fora dele. É evidente que. tenho de passar para 
ele, sem que isso me tire da perplexidade da pena, gues. A brevidade do tempo de que disponho 
da saudade~ da afeição Ql!e guardo pelo apoio não me permite faça as cOnsideraÇões_ extensas 

que mereceria V. El( Saiba, Senador Ch?lgas Ro-qu" r~eb<" da er·en·te l..Jberal. Dada .... ,. _.....,..llcaçõo 
.. ....... n .., ..... -·y drigueS, qüe-m está. ansioso para que continue-

quero também exultar perante V. ~pela circuns- mos juntos sou eu. v. Ex' sabe que espero, real· 
tância de estarmo~. agora, juntos. Devo_ com_u- mente, de todo 0 coração, contm.uemós juntos 
nicar ao Senado que o velho historiador_tem s_em~ na ·mesma' agfe-miaçãO partidári,i-
pre esta tendência de dizer que asmi_nhas ligações 
sentimentais com Fernando Henrique Cardoso -Senador Alufzio _Bezerra, V. EXa. te!!l_ o aparte. 
são muíto antigas. EJas vêm dos tempos de Goiás, o Sr. Altúzlo BezeJTa _Nobre Uder Senador 
quando meu avô, no Império, era desembargador remando Henrique Cardoso, Vejo o quadro que 
rique Cardoso, ele de urna as_cendênda"__ilustre temos hoje no S~nado, quando v. Ex' sai do 
de dignitários. Então, a zona de Par~catu, próxima PMDB e da sua Liderança para organizar um novo 
de Goiás, nos encontra reunidos nesta amizade Partido, como um momento de significado muito 
que tem majs de cem anos, - - ~------ grande dentro da vid3 política brasileira. V. EX' 

Isso faz com que esteja eu, hoje, duplamente foi um dos organizadores do PMDB, como nós 
satisfeito: o eminente Professor, o grande Uder, outros. E n-o observar e na maneira de ver de 
o grande Mestre de renome internacional de So- V. Ex', concluimos que os Partidos devem ser 
ciologia, na -História da Sodologia, de tódas as um instrumento que_ deve cumprir, segundo de-
Cências Sociais, qtie é Fem:andq Henrique Car~ dlizo, unia função soC:ial, ou seja,-uin instrumento 
doso, vai no novo Partido que vamos integrar ser que deve, eficazmente, contribuir como um canal 
um dos Líderes, um dos condutores, um dos aberto à partidpação pOpular, para lutar pela ele-
exemplos, um dos faróis, como o foi no exercício vação global das condições de vida do povo brasi-
das funções de que hoje se despede com saudade leiro. Neste instante, na sua obserVação e análise, 
e ternura por todos nós, porém marcando o res- vê V. Ex' que um novo- instrum~fu politico, o 
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Partido que anuncia, teria mais homogeneidade 
para cumprir a tarefa histórica de maneira mais 
ágil e dinâmica dentro do contexto da realidade 
brasileira. Nós -outros que estamos no PMOB não 
deixamos-de ·tera preocupação de V.~. no meU 
caSO pãrticular, e falo em meu próprio nome. E 
quando falo do PMDB, neste instante em que 
V. ~ toma esta --atitude, não deixo de ter essas 
mesmas preocupações. Por isso mesmo lutamos 
e lutaremos para que, na sua próxima Convenção; 
o Partido possa ter maior homogeneidade na sua 
Dir-eç:ão, para melhor cumprir as funções sociais 
que a sociedade brasile:ira está a exigir. Por estas 
razões, vejo -que tem V. Ex" a preocupação do 
homem público voltado para a universalidade dos 
problemas nacionais, não se importando com ·os 
riscos até pessoais que este gesto político possa 
acarretar, procurando, em primeiro lugar, fazer 
o melhor para o desempenho como homem pú
blico, o que neste instante, a vida nacional está 
exigindo de nossos homens públicos. Entendo, 
como- disse, que, dentro do PMDB, a nossa preo
cupação é a mesma, apenas estamos procuran
do, de maneira diferenciada trabalhar, dentro do 
mos este mesmo resultado. Espel-amos também 
pelo mesmo êxito que _espera V. ~ Estamos se
guros deste êxito também, como disse V. Ext há 
pouco de que dele estaria seguro. Nossa intenção 
caminha de maneira paralela. Por outro lado, a 
matemática social soma forças homogêneas, 
mesmo havendo instrumentos políticos diferen
tes. Tanto assim que está V. Ex' ni.Jffi no'{<' Partido 
e nós dentro do PMDB com outra,s tantas_ forç:as 
-democráticas que atuam neste -Pilíp, mas com 
o objetivo de lutar pelas prpfllt!das transfl:)rrna
ções na estrutura econômk;q-spcial que traQam 
como resultado a elevação das condições de vida 
do nosso povo; elas somam-se, estamos certos, 
e estaremos junto,s nas mesl}1as _lutas pelas trans
fonnações, estando V. Ex!' conoSco no PMDB ou 
na outra organização partidária, de conformidade 
com os próximos passos _que a. históri~ política 
brasileira nos reservar, no objetivo de lutarmos 
pelas transfonna>(>es que tenharri como escopo 
a melhoria global das condições de vida_ do nosso 
povo. Não vejo no gesto de V. Bruma separação, 
e sim uma mudança de ~ca; não _uma divisão 
ou um distanciamento dos objetivo~ pelos quais 
sempre lutamos juntos e lutaremos ~empre com 
o povo brasileiro, com todas as. forças dem_o:crá
ticas que, creio, estão a desejar os mesmos objeti
vos. Estas, as considerações_ que queria fazer nes
te momento extraordinário que vivemOs no Sena
do da República, no bojo de uma situação difícil 
da vida nacional, mas que não temos o medo 
de umã Salda. Venceremos esses problemas agin
do inteligentemente e em consonân<::ia com as 
aSpiraçõE:s ~o povo brciSileiro. 

o SR- FERNANDO HENRIQUE CARDO
so - Muito obrigado, Senadoi:, All,lÍbi_o Bez.erra. 
V. Ex!' sabe que o meu pensamento é o mesmo, 
já o diSse, nãó preciso reiterá~lo. Sei que V. EX' 
estará somando, como disse_. essa ;nesma mate
mática social. E_sta,remos Juntos, embora, quem 
sabe, até momentaneamente, em camfnhos sepa
ra4_os. _ 

O Sr. João Calmon - V. Ex• permite-me 
um aparte? 

O SR. FERI'IANDO HENRIQUE CARDo
SO -Pois não, nobre Senàdor João Calmon. 
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O Sr. João CaJmon- Eminente lider Fer· 
nando Henrique Cardoso, há menos de .duas se
manas, em uma reunião na casa do _Presidente 
Ulysses Guimarães com os.demais Cool'd~oado
res de Bancada, tive oportunidade _de f"ãzei urn 
apelo, em tom dramático, para que fosse realizado 
um último esforço, a_ fiiTI de Ser evitada a ~ida 
dos eminentes Líderes Fernando Henrique Cardo
so e Mádo Covas do nosso .Partido. Sou _um ati
mista incurável e creio que não ê proibido-Sonhar. 
Por iSso mesmo, na hora em que V. EX" se despede 
do Senado, como L,ider, _como fulgurante_ Líder 
do nosso Partido heStã Casa; em VéZ -de lhe trans-. 
mitir um dri:lrriático aâeus, prefiro dizer-lhe, .com 
o maior otimismo: até logo, Líder Femarido Henri
que Cardoso. 

O SR- FERNANDO HENRJQUE cARD0-
50 -Senador João Calmon, ConheÇQ o otimi_s
mo de V. Ex" e sei tanlbém ·da cOntinua atenção 
que me tem dispensado, por vários motivos;-que 
não vêm ao ·caso rememorar ªqui. Eu já sabia 
da intervenção de V. Ex' em casa do Presidente 
Ulysses Guimarães, o que ·muito IJ1~ ddsvan_eç_eu. 

Também sou otimista e, cbnio acabei de dizer 
ao Senador Leopoldo PereS, não paSsá 1ri1pêdir
me de sonhar. Acredito que o "até JOgá" que 
diz V. EX' tem duas mãos. Também di,go a V. 
Ex'!: até logo, poderemos estar juntos mais breve 
do ·que parece. 

O Sr. Pompeu deSousa-Sertãdor Feman· 
. do Henrique Cardoso, permite V. Ex' um aparte? 

O SR- FERNANDO HENRIQUE CARDO
SO - Concedo o aparte a V. Ex" 

O Sr. Pompeu de Sousa....:. Meu r: obre Uder 
Fernando Henrique CardoSo, i'nuíto-·lfêSTfêf em 
aparteá-lo e, vamos -dizer, em empanar o brilho 
do seu grande discurso com a opacidade do meu 
aparte. Entretanto, verifiquei" que V. Ex" foi sauda
do de muitas maneira:s: CC:ifnP_- t:lrff audaz mari
nheiro que deixa a ponte de' comand~ de um 
grande transatlântico por, talvez, a de um batelão. 
Muito ao sabor dos seus e dos nossos -pendores 
pessoais, V. Ex" já fcii saUdado tanlbém (:onió 
um pássaro igualmente ·audacioso em remígios 
de águia - eu preferiria dizer de -CõhdOr, para 
mais aprox:imiHo -de óutro poE:fa- nossó,-0 tondo-
reir-0- CastrO Alves. E porque falei em mar, não 
poderia deixar de m~ncionar_ o pai de todos os 
poetas da nossa Língua, o nosso Luís Vaz de Ca
mões. V. EX' fOí"saudado e exaltado de todas as 
maneiras e por todas as cOrrentes pbfíficaS aqui 
presentes. Fi:tltou, entretanto;-a voZ-da minha, da 
nossa pequenina e inquieta banCada, "a bancada 
dos sem-partido", de vez que antecipei-me um 
pouco a V. EJcf,-Jã me--desfiliei do" noSso antigo 
Partido. E já possO chamar asSim o nOssO ·imtigO 
Partido, o PMDB, o Partido que derrubou a ditadu· 
ra e que inicia neste_ momento uma caminhada 
para a reconstrução democrática. Nobre Ud~r 
Fernando Henrique CardoSo -=..:._-j~fõ saudei li.Oje 
de manhã amistosamente,-em- Caráter p-art:fcular, 
como meu sempre Líder -. juntos _caminhare
mos para o novo Partido que _o Mestre Afonso 
Arinos acabou de condenar o nome por pleonas
mo. Com pleonasmo ou sem pleonasmo, com 
o Mestre Afonso Arlnos e com V. Ex', meu caro 
_amigo Fernando Henrique Cardoso; estou certo, 
caminharemos juntos para um Partido que com
País e que implante uma verdadeira democracia, 
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onde haja mais jUstiça, onde o povo seja tratado 
como povo, ond~ q povo seja realmente dignifi
cado_n<J s.\.la~divindade_ humana_,_porque esta é 
a-grande causa pela qual todos_!utamos. 

O SR, FERNANDO HENRIQUE CARDO
SO -Muito obrigado, Senador Pompeu de Sou
sa. A juventude e_ o entusiasmo de V. Ex' não 
poderiam falta( juntamente com esse oferf::cimen
to de um caminho de esperança que foi feito 
hoje pelo Senador_Afons_o Ari_nos.. -· 

Senador Pompeu e Senadoi Afonso Ar"inos vão 
ousar juntos conosco, não sei se num batelão, 
a .histó.ria ctlrá _quaJ será o meio de transporte, 
mas certamente estamos decididos a fazer a tra- -
vessia, v~mQs_fazê~a e ,reaJmente fico _muito feliz, 
em fazê-la junto _ao Senador Pompeu de Sousa.-

O Sr. Ney Maranhão -V. EX' permitiria Uili 
aparte? 

o S~FERI'IANDO HEríiuQUE CARDO~ 
80 -01..\ÇO_V._~_no.bre:_Senª~or. 

_ O Sr. Ney Maranhão -Nobre Senador Fer
nando Henrique Cardoso, representando o Par
tido Municipalista Brasileiro no Senado, lembro
me, neste momento, de um grande Uder, à época 
do Palácio_ Tirandentes, o D~putado Federal San 
Tiago Dantas~ Ministro do Presidente João Gou
lart. Tinha posição_ definida, Parlamentarista con
victo, posição avançada, era um üder que, acima 
de tudo, via o interesse do Brasil; muitas vezes 
sacrificando S_l.la c~eira política, via só um inte
resse, a Nação brasileira. Eu comparo V. Ex", Se· 
nadar Fernando Henrique_ Cardoso, a este grande 
brasileir.o Sãn Ti!'lgo Dantas, e encerro o meu 
aparte, como dizia e diz muito bem o Governador 
de Pernambuco, Miguel Arraes de A1encar~ o 
PMDB _ será desfalcado em seu quadro de um 
de seus maiores Líderes. 

O SR. FERNANDO HENRIQUE CARDO
SO ..:.-seria.dor Ney Maral;thão, agrader;o ã V. Ex', 
que me desvanece a ~:omparaç_ão. Saiba V. ~ 
se há um político pelo qual eu também de longe 
nutria gr<inde admiração, este fOi S"<in Tiago Dan
tas_,_bomem de espírito, homem de visão, homem 
que -=ousava e- qUe aC{deiXar a cátedra e jogar-se 
na politica, o fez por convicção: Quantas vezes 
-assumiu posições difíceiS, quantas vezes foi in
compreendido, e até mesmo recusado pelos seus 
Pares, sendo de todos ·a- maior na ocasião. E S. 
EX o _(ez por convicção. v: Ex" acertou no alvo 
é!.O fazer uma comparação que, sei injusta, mas 
é generosidade sua. Quero, também, por inter
médio de V. Er, transmitir ao GoveJTtador Miguel 
Arraes os meus agradecimentos. Tenho com o 
Governador Miguel Arraes, de quem podemos 
eventualmente divergir, uma longa história de lu· 
tas no mesmo lado e sei que o Governador Miguel 
Arraes é um homem que, quando decide, o faz 
pelo sentimento da rua, pelo sentimentQ profundo 
que S. EX' tem de sua sintonia com o povo. Por 
estas mesmas r~es; espero que o Q-ovemador 
Miguel Arraes possa juntar-se _a nós, para permitir 
que o nosso batelão se transforme num cruzador 
e amanhã, quem sabe, num couraçado. 

O Sr. AJrpir Ci!lbrieJ -Permite V. Ex' um apar,; 
te? 

O SR- FERNANDO HENRIQUE CARDO
SO -Pois não. Ouço, com prazer, o aparte de 
V.&, nobre Senador Almir Gabriel. 

O Sr. Almir Gabriel-Nobre Senador Fer· 
nando Henrique Cardoso, o- tom ~ que estamos 
(:hegando é de tristeza. Bern ao· contrário, _eugos
taria de colocar :um ou c:lois pontos que me--pare-

- cem importantes ---:pelo me-nos· a ·mini me pare
cem. Como cirurgião ·que limitou em medicina, 
fazendo cirurgia torácica e cardíaca durante 30 
arras, aprendi a falar pouco· e, tanto quanto p-ossí
vel, agir muito. Mesmo naquele tempo, lembro
me de quantas vezes li os seus artigos e os seus 
trabalho::; que decodificavam para nós, profissio
nais de outra área, o que se vinha passando_ em 
nosso País e qual o rumo, qual o norte que deveria 
ser dado à política. A minha militância político
partidária não ê superior a três ou quatrO anoS 
e só o destino pode responder por que cheguei 
aqui. Aquilo tudo que tinha de conhecimento so
bre o seu-prepãto intelectual, sua capacidade, ao 
aqui chegar aumentou bastante minha admiração 
por V. Ex', porque, ao lado do intelectual, ao lado 
d~ político, ao lado daquele que dava os rumos 
e o norte, passei a encontrar, tambêm, a pessoa 
humana de Fernando Henrique Cardoso. E enten
di que este momento vivido pelo Brasil, vivido 
pelo nosso País,- não-é de lástimas nem de lamú
rias, é um momento extraordinariamente rlco,- e 
aqueles que ficam parados diante da Históriã, evi
dentemente serão ultrapassados pela própria con
dição desta História. Portanto, lião festejamOs sua 
saída, de maneira alguma, pelo que ela representa 
de perda enorme para um Partido que teve um 
desempenho históricO extraordinário. Desejo a V. 
EX" feUcidades no novo Partido, e creio (lue certa
mente V. Ex', junto com outros Parlamentares, 
empunhará uma bandeira que, se não_ resgata 
determinados grupos, pelo menos resgata o se_nl:i
mento de uma parcela enorme da população bra
sileira. É claro que tanto V. EX' quanto outros 
companheiros poderão entender que os tempos 
de cada nação são diferentes, como também o 
tempo dos Estados e de urn País como o Brasil 
são tempos diferentes. É possível que estejamos 
_em tempos diferentes, mas tenho certeza de que, 
em questões de filosofia, de ideologia, de pol_ítica, 
de princípios, certamente sempre estaremos jun
tos. 

O SR. FERNANDO HENRIQUE CARDO
SO -Muito_ obrigado, Senador A1mir Gabriel. 

V. Ex' chegou ao Sel}ado e vinha precedido 
de rama. Há uma pessOa -que ajudOu rriuito as 
campanhas do Pfo\bB, _uma_ pessoa que é do seu 
Estado, é amiga do Senador José Fogaç_a, que 
é minha amiga, a Cantora Fafá de_ Belém. Foi 
ela quem me fez considerações a respeito da polí
tica do Pará e de seU papel na política desse Esta-_ 
do. Sou amigo dõ hóje Ministro Jader. B_arba1ho. 
Fui colega e tenho estima pelo Governador _Hê]io 
Guerras. Não conhecia V. ~ pessoalmente, maS, 
por todas as referências havidas, já sabia quem 
era V. Ex" Depois de o ver_ lutando de mÇJ.I)eira 
brava, mas racional, por uma nova concepção 
de previdência s-ocial no Brasil, passei a nutrir 
uma admiração enorro_e por V. Ex>. Tanta que, 

- Sa_be V. EX', se depender, e talvez dependa, em 
parte de mim, V. Ex' ·será o Relator do Orçamento 
da República. E V._~ é médico cirurgião. Alguê~ 
me perguntou como é possível indicar~se um mé
dico_ cirurgião, do coração, para tratar do Orça~ 
mento. E respondi: "Mas é o coração d1;3 Repú
blica. Ele é absolutamente seguro nas suas inter-
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venções'.'. Vi o desempenho de V. ~~na questão_ _ a _mais contr~ o Ciovemo no Senado. Não nos 
da Previdên<:ia Social. _ aj\lda efetivamente. Mas, ao lado de um novo üder 

Senador Almir Gabriel, _o 6Ja$il vai reconhecer, _que_ apareça no PMDB, surgirá um novo lider va~ 
e Ioga, aquilo que já sabemos, ou seja, o valor lente, vibrante, competente, intelectualizado, do 
deV.Ex!'.Seitambémqueost~ropossâocli(eren· nív~LQ'ª_V. ~e, quem s,abe, até mesmo V._ Ex'. 
tes. No entanto. tet:thq confi;;mç:a de que podemos retome_ ao ~;.c;~~cf:<::ío- dã uaerãnça, já sob uma 
acelera_r_g§Ses tempos e, logo adiante, nOs encon-- fióVã. :Sigla,- sob uma nova legenda. De qualquer 
trarmos. E _vai ser realmente - como diz V. Ex!' fOfffiá, ci pOnto rriãlSirilportàhte:; que essa dívísão 
- não maüvo de tristeza,_ N~o estou saindo do que ~tâ ocorrerido no PMDB, q_ue atinge também 
Senado, V_ Ex!' não_ se está s.eparando poÜticã: ~ a Cârriãrã âos Deputados, qúe atinge também 
mente de mim. Coma muitos aqui já se pronun- as suas báséS, preocupa-nos fundamentalmente, 
ciaram, vamos cont!nua_r juntas. Estou apenas pois_ sabemos a razão. Eü e V.~ sãbemos muito 
prestando um esclarecimento ao_ Sena_do, ufn6 . ,be.m a razão desse _fato._ O sistema presidencialista 
satisfação à minha Banc:.ada do, motivo pelo qual que Se ffiantéin nO 'Brasil é irrec_orrivelmente um 
tomo esta decisão. _Não estou di2:eodo, de fo1111a .JP~canlsmo de desaQ-regação dos partidOs pOiíti
alguma, adeus. Vamos e&tar ..__a@i, permanente- cos: PerdêmoS uiria ·cnance histórica na Assem-
mente, lutando para nos aproximarmo-s cada vez bléiã-Nãdonal·constituintedeintroduzirosistema 
mais. E_hoje posso dizer que não saio s6_._ O Sena- parlamentar de governo, que, este sim, é um siste-
dor Mário C:ovas, meu Líder na Constitl!inte, m~u ma que funciona à base de partidos políticos, 
amigo, homem que tacto o Bras~ reconhe-ce a$ ~14ro_sistern~ em _que a agremiação é valomada, 
virtudes, um homem que se_jogou em Campanhas em que :cada integrante de um pa-rtido político 
eleitorais, ajudando-me bravamente, quando fui se.s.ente confortaVelmente, porque sabe que não 
candidato- a prefeito da cidade de São Paulo, a é um número a mais, sabe que conipõe: uma 
suc_edê~lo. estivemos jl,lnto~ em campanha, um coalizão; Seja de governo, s'eja de oposição, e sem-
homem a quem tenho amizade fratem._'}, Q_ SeiJ'ª- pre será cõnsultado na hora de tolDada de deci~ 
der Mário Covas vai estar nesse Partido. O Sena- são. Atnbuo a este retomO ao embrião da vida 
dor Jos~ Richa estará conosco. Aqui dOis Sena- partidáriã n0-13Tasn que estamos notando agora, 
dores já declararam qt,~e estará o conoscO, o Sena- a pá,itir dessa divisão do PMDB. Identifico como 
dor Afonso Arinos e Pompeu de Sousa;. outrOS causa. 1nfeliunente, a chance perdida de introdu-
virão e, mais tarde, espero .arde.ntE:mente tenh_;;;J~- çãq do sistema parlamentarista de governo. Sei 
mosumcirurgião,jáhojetransformadaemgran- que V. E.Jco, aonde quer que for, no Partido que 
de político, no coração desse novp Partido. passe a integrar, estarâ sustentando as mesmas 

O Sr. Marcondes Gadelha- Permite V. EX- causaS, estará defendendo a introdução da siste-
um aparte? ma pãrlamentarista de governa no Brasil, que, 

o SR. FERNANDO HENRIQUE CARDO- no futuro, evitará ·a estiolamento de partidos im-
__ portantes como o PMDB, de mar<:as registradas 

SO - Ouça com prazer V. Ex' como o Partido do Movimento Democrático Bra-
OSr.Man::ondesGadelha-NobreSenador sUeira, em função do sistetna político-que irrecor-

Femando Henrique Cardoso, não vemos com en- rivelmente leva a este esfacelamento. V. Ex' sabe-
tusiasmo a salda de V. EX' do PMDB. O estio rá, com dignidade, sustentar ;;,s mesmas causas, 
no domínio alheio. não sigiiUIC:a chuva na nossa a~ mesmas bandeiras. E saúdQ _ _y. Ex" neste illtimo 
horta. Não vemos com qualquer agrado essa divi- instante C-õmo_UQer do PMDB, ressaltando o cãva-
sãa no PMDB, seja encarando do ponto ·de vista lheirismo de V. EX-', a-sUa di_gnidadé nó eXerctd6 
filosófico, ljeja do ponto de Yista prático. O PMOB do múnus que recebeu dos s~us companheiros. 
ainda é o rhaior Partido do Brasil. Depois do Par
tido COmunista Brasileiro, é o que tem mais histó
ria, é o que tem mais tradição. Este PÇ~,rtido emba
lou o sonho de uma geração inteira, ·e essã-melan
c6llca retirada de inúmeros doS seuS prõcetes~ 
de figuras destacadas como V. Ex', o Seriador 
Mário Covas, o· Senador _Pompeu de Sousa, nos 
dá urna preocupação profunda, porque traz de 
voha, e com toda a ênfase, aquela idéia terrivel, 
aquele estigma da provisoriedade dos partidos 
politicas no Brasil, da fragilldad~ desses partidos, 
da falta de consistência para atender aos reclamos 
históricos a que estão sempre submetidos. A divi
são no PMDB, a saída de V. Ex' de outros líderes 
acen_dern, também, uma luz amarela para todas 
as outras agremiaçõeS políticas rióBfaSil. Pensá
vamos que, c:onduídos os trabalhos da Assem
bléia Nacional Constituinte, atingida a redemocra
tização plena, os partidos viessem a ser um reposi
tório de esperança, de confiança, um mecanismo 
de ação, um veículo de idéias que pudesSe dar, -
seguranç:a aos seus milli@ntes e que fosse para 
eles, também, um instrumento· indissociável de 
sua açã.o política. Por outro lado, nobre Senador, 
do ponto de vista prático, essa divisãO, esSa cissi
paridade do PMDB só nosleva·a_imaginar que 
dentro em pouco tempo teremos uma liderança, 

O SR- FERI'IAI'IDO HEI'IRIQUE CARDO
SO--:-Muito obfigado, nobre S~dar Mar condes 
Gadelha. -

Entend<? a preocupação de V. & com essa 
cissiparidade e até mesmo a preocupação com 
a mUltiplicação de Líderes que certamente haverá 
contra __ o_Qovemo, a menOs que o Governo mud.e 
muito. 

EilteJ:J.dO_ã preocupação de V. Ex", e diagnostica, 
médico que _também é, no sistema presidencia
lista a causa desses males. Em parte é isto mes-
mo. Em pàrte, esse sistema presidencialista, de 

. alguma 'fOrma, precipita esses acontecimE~ntos. 
TJVésselnos tomado uma decisão parlamentaris-
ta, provavelmente as circunstâncias políticas '105 
levariam a outras esperanças e a outras expec
tatiVaS quanto ao modo pelo qual se farta a reanu
mação partidária; até porque a dissolução da Câ
mara permitiria uma r~~aliação mais próxima 
do sentimento do País e uma renovação mais 
rápida. Tem, portanto, V. Er razão. · 

Entretanto, V. EX' sabe que, em certas circuns
tâncias;hã que partir. V, EX'-partiu, mais de uma 
vez, ]5õhtuetencantroU motivos para mudar de 
rumo partidário. V. Bel' também sabe das dificul
dades. Vamos enfrentar essas dificuldades, e pode 
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ter certeza de que as idéi~s serão_ realmente as 
mesmas. · · · · - - -

Não sei quem virá a ser a Líder do .novo Partido 
no Senado. V. Ex" encçntrará, _qualql!ef que seja 

- ele, um adver~lo, seguramente, no plano políti
co, mas UQ1 Companheiro para tudo o que for 
o bem do P_ats_ e ~ transforma;:Pes que possam 
dignificar o Senado, . · -

Agradeça a V. Ex"- Só não fJz refe~nda direta 
a V. Ex'" porque nosso cOnvívio na UderanÇ,_a foi,
infelizmente, para mim, muito brev_e, mas tenho 
certeza de que, se V. fr ésttvesse na- Jíd~rança 
há tanto tempo quanto eu, teríamos tido também 
a mesma experiência que tive com os l.iç1ereS 
dos demais Partidos que mendonei. 

Agradeça multQ_ a V. & sUa gentileza em me 
dar eSte apãrte. - -- -

O Sr. Ronan Tito - Permite-rrle V. EX' um 
aparte? 

O SR- FERI'IAI'IDO HENRIQCIE CARDo
SO -Ouço o nobre Senador Ronan·Tito_. 

O Sr. Ronan Tito- Nobre Sen8dor Fernando 
Henrique Cardoso, se pudéss.emO$ eTicont(ar nes-
te momen_to_ uma palavta parã diagnosticar o que 
vjvemos -nq Brasil, usaria o vocá~ulo "perplexi
dade". Essa perplexidade é, urria tõnica de toda 
a sociedade. Ainda ontem, conversando com um 
sociólogo, colega de V. Ex', lá· de MinãS -Gerais; 
ele me d~ia que os intele.ttuais. do erasn neste 
momento_devem alguma coisa à popUlação, por
que mesma os que_ faze_m oposiçã~ neste mo
mento- e esse sociólogo ~,de_-_op-às(s:ão- não 
apresentam ao Brasil saídas, programaS básicos, 
principalmente na área econômtCEt, fados critica
mos,_e _poucos são __ ® que apresenté)m soluções. 
lnt~re~m.ej nobre Senac;lor Femafi.Cio Henrique 
Cardoso, esse roi$!TIO ferlômeno ·constatei-o_ em 
Portugal e na Esp3nha, logo após o término do 
regíme ditatorial na Espanha e, depois, em Portu
gal. E- alguém ·comparou· aquela é{joca, aquela 
quadra da _vida portuguesa e espanhola a um pas
sarinho que havia ficado presa numa gaiola du
rante multo tempo, e, depois, quando se lhe abriu 
a porta da 'galola, ele não sabia rri;i:!ls voar, e come
çava a ensaiar alguns vôos_tacanhos. canh(:stros 
e, às vezes, equivocados_. __ Havia até o peri9o de 
aquele passarinho cair na boca da gatO. Nobre 
Senador, devo dizer - e V. EX' sabe disso -
minha admiração por V. Ex' data de antes do 
nosso conhecimento pessoal. Intelectual de São 
Paulo, sempre via alguma coisa escrita por V. Ex" 
naqueles momentos terríveis. Devo (azer a V. Ex' 
uma -confidência que ·nUnca fiz: quimdo Correu 
a notícia, de boca em boca, de que V. Ex" havia 
sido preso em São Paulo, encapuçado, Causou
nos uma revolta muito grande lá nO interior de 
Minas, e nós todos nos indignãinos mais unia 
vez. com aquele ato bruto, aquele ato estúpido 
da ditadura. Houve um momento em que me 
senti muito próximo de V. Ex': foi" na campanha 
de 1978, quando estava na fionteira de Minas 
com São Paulo, e sabia muito bem porque lutava 
contra o sistema_ditatorial, porqUe o sabia intrinse
camente ma1, mas me faltava, tafvez, o embasa
menta intelectual de V. ~ para colocar de m~
neifa--discip[inada todas as razões por qUe nós, 
os brasUeiros, devíamo-nos indignar e, mals do 
que isto, nos organizar para lutar contra a ditadura; 
quando pego um folheto de V. Ex'. e, devo confes-
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sar, citei o autor muitas v:eze_s, mas rrte apropriei os limites e_ntn~ o sel). e o meu Partido. Vamos 
das idéias de-v. E:(\' para fazetá mínha.caiJlpanha esf@;r sempre com esta ffiesma posSibilidade de 
naquela época. Mais tarde tive o privilégio de reali~ en:tenâil"(l§!!1tO,. mormente em se tratando d~ !l!Tl 
zar encontros, aqui e em São Pa:ulo, ~ol2.re çomo- . p6fftic0 como-v. Ex" Desvanece~lne oUvi-lo e sa-
deveria ser a nosSa conc!uta. $_~mpre-fui um ·admi- be_r gue mo<iestamei1te, _ COIT\9 rntelectyal, pude 
radar de V. ~. e ·nistó_-nãffJ~õJl"ê_fihum favor indiietãri1ente atuar ha política. 
a V. Ex', cjue tem sido ufli intelectual irrepreensível ·.V: ~Teir~rer_êndas á. um ePisódio real, quando 
na sua conduta política e na Sua-conduta no ma_- fui preso e encapuzado. Uma vez,_ já que V._ Ex!' 
gistério e também no Cebrap. V. Ex• é fe.Uow falou tanto de posições acadêrntcas- elas estão 
de Cambridge, é, a um tempo, lente e cãtedi-átrco tão distantes hoj_e -, estava eu nos Estados Uni-
da Sorbonne, é Presiden~e_da Associação M!J_ndial dos recebendo Um doutorado Honoris -CaUsa. 
dos Sociólogos, com sede e:m.liai?l., mas neste quaíldO·me puSéraiii aS vestes apropriadas, os 
momento, nobre Uder, que tive a honra de- S"er . . ·colâréS~ para receber a honlenagem da uníversi-
liderado por V. Ex' e tive- o priVt1égio de votar dade, e le"n1bre[,me do capuz. Não me foi possível 
em V. EX' duas vezes p~ra Uder, ouso discordar separar_ a imagem daquele capuz que me puse-
de V. Ex' Veja que petulância este _seiTi.i-analfa- ram nci Brasil, preso na OBAN, de triste memória, 
betizado, Já do interior de MinaS; Gerai?, ,discordar e as hOmenagens que estava recebendo nos Esta-
de V. Ex" - nós o chamávamos, na ausê-nciã, doS Upídos. O tempo; por smte, anistia mais do 
de FHC - Fernando flenrique cat.a.oso.··que era que as ailist~s formais. Ninguém pode fazer poli-
e continua sendo o nosso guru. EStou gostando tíca iiO~reSséntimento, não_ se ·raz pOlítica voltado 
muito do cuidado que tem v. Ex' neste momento -- pai-a o passado; faz-se política voltado para o fu-
ao sair do PMDB, e do culd?IPO_ .que estamos ten- turo. 
do, todos_ nós do PMDa, com essa __ bt=eve partida, Num:à mais esses epiSódios pesaram na minha_ 
porque não posso acreditélr que seja desquite e conduta nem no meu coração. Não tenho real-
multo menos divórclo;....é: urpa _bre;":'e s._eparação. mente _mágoa alguma, porque, na Verdade, outros 
Tenho certeza de que os objetívos que sempre pagaran1-preço muitíssimo· mais alto- do que 
nos uniram vão continuar-ª- Q[tar as normas_ da aq_uele _que paguei. Mesmo· quando estive fora 
nossa conduta política e é possíVel que lá adiarite do Br~if, p-or_ sorte e <::írcunstância, com·o disse 
nos encontremos. Não acredito em partidoS políti- V. E:Jcl', acabei fazendo carre_ira no exterior. Então, 
cos que unific;am as idéias totalmente; só os sectá~ riãO -tenho esst:~ queixa. 
rios. Para não-dizer que seja apenas Ui'Tlienômeno POrque tenho, realmente, uma visão voltada pa-
da política brasileira de um Partldo,Frente, ]em- ra o futuro- não vou nem repetir, porque já 
braria a esta Céisa e a V. Ex- quêJolm Fit?;grerald o disse tantas vezes, aqui, perante este senado 
Kennedy foi suç:edido por Lyndon Johnson e am- -; neste m-omento é preCiSO um-gesto, um gesto 
bos pertenciam ao mesmo partldo:Também isso que pode ser de- poucos, mas qUe é necessário. 
ocorre no Partido Trabalhista, o Labor -~arey-, da E que não seja de reprovação; Não pode ser de 
Inglaterra, no Partido Socialista da França, onde reprovação. 
assistim<?s, às vezes, a disparidades. Nobre Sena· A lu,ta de todos do PJV!.DB, naS- váriaS posições 
dor Fernando Henrique Cardoso, data venfa, co- que há no Partido, é respeitáveL A luta de V. EX' 
mo dizem os advogados, discordo de V. Ex" En- para tranSfotrnar o PMDB num Partido SOcial de-
tendo que o PMDB tem_ ain_cla que cumprir um mocrático também é respeitável. 
~de papei na sociedade brasileira, pa~d? que - To~ço por eJa, porque gostaria que o Pãrt.idO 
fo1 e ~ontinua sendo o ~r~nde depos1tár~o da tivesse essa posição. Não sei se será possível-
mafonadapopulaçá·o brasde1ra. Estamos chegan- aCredito que não, pois, se acl"~itasse _que sim,_ 
do ao final da construção da democracia_institu- esta_ri~ ILJtélhâo junto com V. Ex",_ ·maS V._~ está' 
donaLA grande tarefa que se no_s impõe e a antecipando -e, n:o seu ideárlo, vê \iffi Pàrtido d"e: 
grande tarefa a que o PMDB se ifnpõe, mercê transformaç~o.-de reformas. 
da ~C:tação que princjpafmente rece~eu na.úftíma 0 Partido que vamos construir é para reformas 
elelç_ao, é a construçao da d~mocr~c1a soc1aL No- e um Partido apenas não as faz. Num País comq 
bre Senador Fernando Hennque Cardpso,_em q~ue 0 Brasil, nem todos os Partidos juntos fazem a 
p~se~ os noss~s c~>ntrastes, as novas d1vergen- reforma. É pre<:::iso que a sociedade_a faça, epr~c_i~ 
~1as mtemas, pnme1ro quero desencadear a luta sarnas de mais alavancas para essa_ transforma-
mtema do Paftido, para que o PMDB tenha, nessa -0 - - -
ConvenÇãO, a cara que sempre teve, de um par- ça · _ . _ . . 
tido mudancista, do partído que pretende uma ~ao nos_ vamo7 estioJ_ar na bnga mte:na, e O)Uito 
tro-esquerda. v. Ex- nos far_á falta, nessa luta e ma1s patét1ca sena a bnga dos que .sauq.~ ~.0-J;}_tr~ 
sempre. Por isso, neste momento, u5ãndo do os_ que ficaram ~ que pensam a mesma COISa. 
aparte, devo dizer a v. EX" que siilfõ- muito sua . Nao ~os faz~ ISto. Ao _contrário. V.wnos .. en~~n: 
saída do Partido, mas também e~pero que 0 nosso der Circunstâncias, momentos, tempo:" e e~o_.-
encontroocorrabreveecontinuemosjuntos.Mes- cos,--que podem ser nossos,_ que sa1m~ hoJe, 
mo_ tenho certeza ,...... que em Partidos diferen- Pode~ ser nossos, mas l:é!ofllbem podem nao ser, 
tes teremos os mesmos ob 'etivos. e, se nao fc:rem, -':elo que dtz V. Exi'~V.Ex:' recophe-

' ~ -- -cerá tambem. Nao tenho pretensao de est:Ir cqm 
O SR. FERNANDO HENRIQUE CARDO- a verdade, de ter a certeza _da ve[i;!,ade. Nenhuma! 

SO - Senador Ronan Tito, V. ~ mencionou _Longe de mim! Até porque, pela formação S:e.adê-
a1guns episódios do passado seu e meu, e vOu-me rruca, õ. que mais prejudica, no mundo da Ciêocia, 
permitir apenas uma pequena correção. V. Ex" é a certeza àa ~rdade~ A O_êrycia é o mqndo 
disse que estava na fronteira_ entre Minas e São da dúvida, da dúvida metód._ica, da dúvida, e esta 
Paulo. Não há fronteiras entre Minas e Sãó Paulo. é uinà -d~S miõhãs deficiências_ na pOlítica: Como 
As fronteiras entre Minas e São Pa\.IIO são limites Ve=ffil:o él.o i-n-undo da dêftcía, tenho d.ificuldãdes 
que_ traspassamos com_ a maior fadlidã"de, com_o em___:_afirrriaf peremptoriamente. Muitas v~eS, 
vamos traspassar também com a rnaior fa<::il~dade qUari.do se afirma perenlptõriamente, se conv~n-
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ce, mais, 49 que _quando se_ põe _ _um "porém", 
urn··~·tglvez''. Todo meu dísci.irsõ-e rriU;to en.tre
r:m::_ªc;J,o_Aec :·porém" e de "talvez", o que dificulta 
a· cQtin!flicação política, mas, certamente, facilita, 
n~_inom,.entol> em ~e_ é ne<::essário! não sini.ple?
mente a_afirmãção fiente à rriãssa, mas o conven
cimento frente aos políticos. V. EX• tem. esSa aber~ 
tur"ã:~ tiãp_ sei quem terá a razão, a História vai 
Çizer. Ditq pela_ História ou ditado pela História 
Q caminh.o, ya~os _e~(_jl,mtos.d~ novo, ~ho 
Çirteza. - - -

O Sr. Mário Covas- Permite-me V. Ex' Uril 
aparte? 

O SR. FERNANDO HENRJQCJE CARDO
~ - Ou~_~ ll~bre Senado~ M~rio Covas, 

O_Sr. Mário Covas- Prezado c:ornpanheiro, 
Senador F e mando Henrique Cardoso; pensei 
muito se devfa interromper o discurso de V. EX' 
c-otn este aparte, por duas razões bási_cas: 
a primeira, seguramente sou o mais relapso dos 
liderados de V. Ex" dentro do PMDB. Outras atri
buições extremamente honrosas para mim Colo
caram-me muito mais para estar em outra trin
cheira do que propriamente na do Senado, e isso 
me proibiu ou me permitiu muito pouco poder 
dar um mínimo de uma modesta ·contribuição 
à Uderança que com tanta expressão V. Ex- de
sempenhou. A segunda razão é porque, seja a 
empreitada que pretendemos desenvolver, uma 
saga ou um simples ato romântico, corno querem 
alguns, sou companheiro de V. & nessa emprei
tada. Em qualquer circunstância, a mim me pare
ce -que neste instante os apartes não se voltam 
para cr julgamento do ato de V. EX' Todos, com 
a compreensão de quem tem também uma hist6-
ria- política, entendem ou reSpeitam a· atitude de 
V. Ex" Faz-se neste instante justiça a um homem 
püblico -que a unNersidade e a intelectua1idade 
emprestaram à política e que tem tido, no desem
penho de sua tarefa como üder, a enorme capaci
dade de, seja interna ou externamente ao Partido, 
aliar correntes e permitir que aquilo que, no bom 
sentido, se chama de negociação política seja a 
tônica da Vida- neste-plenário. Eu: ãinda era cassa
do em 1978, quando V. EX' foi candidato a Sena
dor. O PMDB possuía, à época, dois candidatos 
a Senador: aquele que se elegeu, Senador Franco
Montoro, e V. EX', que fazia a primeira experiência
junto à reivindicação de natureza. eleitoraJ. _Lem
bro-me que no Pãrtido, embora ainda cassado 
àquela alttJra, se discutia sobre qua1 a melhor tát;!
ca a desempenhar naquela eteição~ alguns ach_a
o, para que a densidade eleitoral obtida na vitória
dess_e_candidatQ fosse de tal ordem que ela.,repre
setj~e, por si só, um golpe no regime então 
vig"ente; outrOs, entre os quais-me filiei, olhavam 
uiTl poUco rriais adiante. Séril fl.enhuin desdouro 
pªra o então Sen_~dpr_Er~nc_o.t-"\ontqro, pÇ)sterior
rnente Governador .Francó_ Montara, me ffiiei à 
candidatura de V. EX- Por quê?_ Po~que já àquela 
aJtuiá _-iit1;3ginava qUe -fatalmente =de~aguaríamos 
nUffi períodO em_ que seria extremamente -nece5:" 
sária-áPresença de fonnu_l_ado~s políticos na ativi
dadeJn_stitu.c;:_[onal. V,_I;x" vem e~rç~~do este pa
pel. Não deixou de fazê--lo como sociólogo. Cada 
livro seu. foi uri1 libelo e _uma esco.Ja._ Portanto, 
teve a s_Uà conotação polítiCa." Sei que V. Ex* ·deve 
estar sofrendo ou passando pelos mesmos mo
mentos que eu. Não há n,"enhum.a atividade que 
exija tantàs dedsóes como a vida política .. Toma 
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cada um de nós fundamentalmente um solitáriO, 
porque, a ·cada instante, cada um de nós é obrf· 
gado a escolher o seu caminhO. Se formos çapa.· 
zes de fazê-lo respeitando aquilo que são as virtu
des fundamentais que :o povo cultiva, se formos · 
capazes de fazê--lo pelo menos balizando pelo que 
consideramos a verdade, com a certeza e a humil
dade de saber que a nossa verdade não é _obriga
toriamente a única verdade, se formos capazes 
de fazê-lo cultivando o compromisso com a fonte 
legítima de poder, que é o povo, então, temos 
definido o meio caminho andado. para o acerto. 
Sei que V. Ex!' não toma essa posição corno um 
hbelo contra o Partido a que pe~nce. Toma-a 
porque escolheu um _caminho a partir do qual 
vai tentar ajudar a construir aquilo que sempre 
representou os _nossos_ compromissos. O nosso 
Partido teve uma grande virtude: nascido com 
o pecado original, porque autorizado por um ato 
ditatorial, foi capaz de percorrer lirh longo cami~ 
nho e rebatizar~se a partir do aval popular. Potque 
se_ lhe_ impediu qua1quer outro caminho, ele foi 
sempre obrigado a s_er um Partido voltado para 
o nacional e talvez por isto tenha se consoUdado 
como partido, pois sequer pôde_ preocupár~se 
com as suas eventuais _e naturais divergências 
regionais, de tal maneira a luta contra o arbítrio 
o colocava, em face_ da problemática nadonal. 
Hoje, este problema aflora de outra maneira. As 
vezes ouço dizer que de_cisões_ são tomadas por 
divergências regionais. Talvez pudéssemos aero
fimdar a questão, perguntando se também não 
é um pouco verdade que o Partido tomou-se mais 
regional do que nadonal, fazendo com que afia. 
rassem certas dificuldades de natureza regional. 
Certamente este não é o niotivo básico de sua 
decisão. O_motivo_ básico da decisão de V. Ex' 
é exatamente o fato de que há um compromisso 
e esse compromisso é desta Nação brasileira ca. 
mo um todo. A busca da slntese desse compro
misso é feita de várias maneiras: a1guns, quem 
sabe nós _entre eles, o farão deJorm_a._tomântica. 
Se um homem ·não _é capaz de sonhar, não é 
capaz de construir. E para construir grande é pre· 
ciso sonhar grande. V. Ex' o _temfei_to dessa tribU
na, e_ o seu humilde _e relapso Companheiro aqui 
está para deplorar que, de hoje para a frente, o 
PMDB não possa dispor de uma Liderança da 
sua envergadura. · 

O SR- FERNANDO HENRIQUE CARDO
SO -Senador-Mário Covas, V. Ext fez referência 
ao início dã minha ~da polltic~artidária, em 
1978. Já disse aqui, péranfe o Senado, que desde 
1972/1973 trabalhava pelo PMDB, mas não- era 
militante do PMDB. Entrei no PMDB em 1977. 
Em 1978, contra a minha vontade, fUi desfgnaClo 
por um conjunto de amigos como a pessoã que 
poderia ser candidato ao Senado. Eu nein conhe~ 
da a Lei Eleitoral, não sabia que, ao perder as 
eleições, me tomaria Senador SUplétite. -o obje~ 
tive era um só: era o de, naquela luta, incorporar 
à vida politica setores da população que estavam 
contra o regime, mas não estavam sensibilizados 
pela vida político-partidária e pelas eleições. Foi 
com este propósito que me candidatei ao Senado 
em 1978. Queria mUito que o CandidatO fosse 
QutrO, fosse o atual VicewGovemador de sao Pau~ 
lo, Almino Afonso, a quem conhecia, estivemos 
juntos no exílio, e a quem eu respeitava, sobretudo 
porque tinha a capacidade de imantar, como tem 

V. Ex', Senador Mário CoVas; quando fala. Enten
dia que o Almino Afonso deveria ser o· candidato, 
mas_ele não pôde, porque ainda estava cassado, 
como o Senador Mário Covas. Acedi; porque a 
legislação, na verdade, proibia~me de ser candi
dato. Eu tinha sido alcançado pelo Al-5, e aqueles 
que roram atingidos por esse ato estavam proibiw 
dos de competir. 

A _idéia era romântica - para usar a expressão 
d~ V, EX' -, era uma pregação. No final, eu seria 
cassado pelo Supremo Tribunal Federal. A cam
panha t9<fa foi feita tumultuadamente, porque, 
a cada instante, uma instância judlciáiia deddia 
se eu poderia ou não continuar como candidato, 
posto que, pela lei, havia uma proffilção. 

Para ,alegria de todos nós, pela primeira vez 
quebra_qtos o AI-5 por wna decisão, menos de 
quinze çl.ias antes das eleições, já em novembro, 
do Sup_remo Tribunal Federal, teQdo sido Relator 
o Ministro Leitão de Abreu. S. EX" deu uma opinião 
inovadora e aceitou os argumentos do nosso ami
go e Advogado Arnaldo MaJheiros, que dizia que 
ninguém podia ter pena sem tempo limitado e 
que o nosso afastamento da Universidade não 
pOderia ser uma proibição, um banimento eterno. 
Até os cassados o eram por prazo determinado, 
enquanto os professores tinham sido postos para 
fora e para sempre e, por um ato complementar, 
postos para fora da vida política. 

F'oi nessa circunstância que fiZemos a campa
nha romanticamente. Muitos me ajudaram, mui
tos torceram. Referi·me a Almino Afonso, outros 
estão em outros Partidos, como Plínio Arruda 
Sampaio, José Serra, Sérgio Mota e vários outros 
mais. Houve um, porém, que eu mal conhecia. 
Conhed-o num convento ou num retiro, hoje o 
Senador Mário Covas, que chegoU a esse _retiro 
onde estávamos conspirando, é verdade_ com 
uma camisa de santista, de pessoa que nasce 
en:t Santos, mas alegre, de cores vivas. Eu, que 
sou um carioca desnaturado, muito mais paulista, 
achei esquisito. Eu não o COnhecia; achE:i-o jOvial 
e ele era, e é, mas, às vezes, esconde na carranca. 
Eu o éonhed ali e, mais tarde, quando estava 
em campanha, bateu no meu Comitê o Mário 
Covas com companheiros seus, hoje meus, para 
tentar fazer com que a minha campanha fosse 
para as ruas, porque era um desespero, não sabia 
fazer campanha. Tinh~ Várias idéias, porém não 
sabia fazer campanha. E foi o Mário quem foiwme 
levando, quase que no laço, a fazer campanha. 
Eu me recordo, especificainente, erri Jacareí, on
de fizemós um comfcio e lá estava o Mário, incenti~ 
vando, para ver se eu tinha aprendido ou não 
aquilo que até hoje em mim é duro- a gesticu
lação -, porque é muito mais o professor do 
qU:eo-oomem que faia para a massa. Então apren
di com o Mário, que se dedicou inteiramente 
àcjUela campanha, naquele momento. E fiZemos 
uma campanha realmente romântica. Tivemos 
algum êxito, mais de um milhão de votos, ganha
mos da Arena de então, mais votos do que o 
candidato da Arena, e descobri que virei Senador 
Suplente. E, depois, o Senador Franco Montoro 
virou Governador e eu, Senador. Não era esta 
a intenção. A intenção era mais romântica do 
que hoje, quando partimos para outro Partido. 
Era um gesto pafa deixar uma marca. Não era 
para fazer da política profissão, era para nela conti
nuar como vocação. É este o mesmo impulso, 
que não é diferente hoje. Hoje, se saímos - o 
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Senador Mário ·cavas já declarou, e_ eu também 
-, se deixamos posições, que a mim me desva
nece, de Liderança, é por esse impulso. Não é 
pot ·outra razão. Não há cálculo nisso, não há 
cálculo regional algum. Não há necessidade des
se cálculo, é a crença. Há mais do que sonho, 
há crença, há convicção. E o homem convicto, 
qu ele segue a sua convicção ou se .desmoraliza 
perante si próprio, porque, se não segue a sua 
convicção, ele se acomodou à conveniência. E 
quando um político se acomoda à conveniência, 
uma yez, outra vez, outra vez, outra vez, ele perde 
a chama. Quet:_e> manter a mesm.::; .. _chama qUe 
vejo no Senador Mário Covas, essa mesma Chama 
de alguém que, lá no Plenário da Constituinte, 
quando tudo parece perdido, parece que tem 
aquele gosto quase ctiabólico de fazer virar as 
pbsições, e consegue. ConSeQUe pOrqUe crê:" 
Quem não crê, não _consegue. Quem não tem 
dentro de si esta convicção, não transmite a con-
vicção. ----- --

Vamos partir juntos, Senador Mário_ Covas. O 
que vãi ser, Deus saberá. De nossa parte, vamos 
fazer um 9-rancie esforço e se aquí V. EX' é meu
liderado, l~ fora sou seu liderado. 

O Sr. JamU Haddad- V. EX' nos concederia 
um aparte? 

O SR- FERNANDO HENRIQUE CARDO
SO - Ouço V. EX' 

O Sr. Jamil Haddad- Nobre Senador Fer
nando Henrique Cardoso, neste momento em que 
V. EX' comunica à Casa ter -abandonado o PMDB, 
junto com outros companheiros de grande va1or 
político, desejamos fazer uma análise profunda 
sobre o processo político brasileiro. Sabemos que, 
a partir de 1946,- após _a ditadura de Vargas, os 
partidos ideológicos foram se organizando. Tive
mos o Partido Comunista Brasileiro, desaguadou
ro do pensamento de intelectuais, da classe traba
lhadora e da juventude., em razão da vitória sobre 
o nazi-fascismo e em razão da vitória da Revolu
ção Russa. Tivemos a formação da União Demo
crática Nacional que foi uma bandeira de luta, 
naquele momento, contra a ditadura de Vargas, 
da qual saiu a esquerda democrática, de onde 
saiu o Partido SociaJista Brasileiro, através do pen
samento do grande brasileiro que foi João Manga
beira. Tivemos, posteriormente, o PTB, que era 
um Partido urbano, e o PSD, que era um Partido 
rural. Os Partidos não deixavam de _ser Partidos 
com conteúdo ideológico. A partir de 1964, houve 
a castração dos Partidos políticos, com -a conse
qüente instituição do bipartidarismo. Tivemos _a 
Arena e_ o MDB, Partido no qual fui cassado, já 
que o meu Partido, o Partido Socialista Brasileiro, 
também havia sido cassado em 19.65 ... C~~~ 
obse!Vei a grande luta do MDB, depois PMDB, 
para a restauração plena do processo democrá
tico - o Companheiro Mário Covas já cassado 
e V. Ex" na trincheira, junto cOi'n outros compa
nheiros de grande vaJor - para que tivéssemos 
a retomada desse processo democrático que ain
da não atingimos na stia ·plenitude. Obsei!Vamos 
- e V. EX' disto é testemunha - após o estelio
n!'lto: _e!eito_rcrl do Plauo __ Cruzado, _Q _PMOB conse
guiu fazer 305 Constituintes, _o _PMDB qt.ie todos 
aguardavam que, cumprindo o seu Program~ 
com os 305 Córlstituintes, viesse a dar a este 
Pais uma ConStitufção progressistas quE: toda a . 
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Nação esperava, infelizmente, e no seu primeiro 
pronunciamento ao assumir_a__tribuna_dO Senado, 
usei a expressão Partido omnibus justamente, 
porque qualquer pessoa, qualquer pensamento 
polític-O 1Ilg'ressaVa no PMDB. Vi, com o correr 
do tempo, nos trabalhos da Constituinte, vários 
companheiros de grande valor do PMDB se de
sencantarem com o Partido. E hoje v~jo V. Ex'_ 
na tribuna despedindo-se do Partido, e sei que 
o faz- extremamente como\ddo, porque participou 
da luta para que o PMDB chegasse aonde chegou. 
ESpero que este seja o grande momento, nova
mente, da retomada dos partidos ideológicos. Te-
amente·os Partidos COmunistas legalizados; o Par
tido Socialista reiniciando a sua caminhada, o 
PMDB, apesar das distorções, ainda tem nos seus 
quadros elementos de grande conteúdo ideoló
gico e o novo Partido pelo quaJ V. E'x' e outros 
Senadores e Deputados, de grande valor, de gran~ 
de projeção política, estão, neste momento, ence
tando esta luta, para firmá~lo no _cenário político 
nacional. Esperamos que ao fim desta transição 
democrática, que já se alonga:, poSSamos ter no
vamente os partidos ideológicos. E a satisfação 
de ver que o novo Partido será uin aliado em 
várias lutas políticas teremos que enfrentar, por~ 
que este é o regime democrático pleno~ pcirtidos 
ideológicos coltgando-se nos processos eleitorais 
com aqueles partidos que mais se aproxima-me 
que mais têm urna visão programática junto aos 
Partidos afins. Congratulo-me com V. Ex"s que, 
neste momento, constituem um novo Partido, es
perando que seja o inicio do fim, por assim- dizer, 
desse processo de transição, com partidos ideoló
gicos fortes, corria devem ser no regime demo
crático pleno. 

O SR. FERNANDO HENRIQ(JE CARDO
SO -Muito obrigado, Senador Jarni1 Haddad. 

Saiba V. EX' que, no que depender do meu 
empenho, esse novo partido terá posições claras, 
definidas, e não sectárias, sem intolerância. Até 
porque acredito no _que disse o Senador Ronan 
TitO, no sentido de que_ os Partidos mOdernos 
sã_o Partidos que têm tendências, mas a tendência 
não _deve impedir o rumo. Esse Partido terá rumo. 
Tenha certez:a de que, em muitas causas, aponta
remos o seu Partido e o novo Partido, como outros 
partidos mais, o PMDB em grande parte, no mes
mo rumo. 

V. Ex' está antecipando aqui1o que vai ocorrer, 
como, aliás, já vem ocorrendo neste Plenário, on
de, na verdade, os Partidos não controlam o com
portamento dos Senadores, onde afinidades de 
outra ordem, a partir do processo Constituinte, 
passam a controlar, a definir e a motivar o com
portamento dos Senadores. Agora vamos ter, tal
vez, mecanismos mais diretamente_ partidários e 
estaremos plenamente dispostos a uma política 
ampla de colaboração, de aliança, desde que haja 
um objetivo definido e aceito, com -consciência, 
de antemão. 

Sr. Presidente, permtta~me terminar este discur~ 
so que_ vai longo, não pelo discurso, mas pela 
generosidade_ dos meus Companheiros, porque 
nossas manifestações no Serrado têm-se_ caracte~ 
rizado também por uma prova de resistência: o 
orador precisa estar em forma r!Sica, porquànto 
as regras extintas nos obrigam à posição de senti
do, e somente o calor das palavras de apoio é 
que dão a histarnina necessária para os oradores 
não desfalecerem. 
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Não desfalecerei Sr. Presidente, respeito- os -
companheiros que têm uma visão diferel'}t~. :Po , 
processo político e da conjuntura._ContinuarE;!l)OS .. 
juntos nas causas à_o País.Nao. Sou intransigent~:
saberei penitenciar~me se o diagnóstico ~~tiy~r, 
errado. Por outro-lado, não será a falta dq .~~ ,, 
apoio direto_ na luta intem~ que modificará o ~c~~'?_ 
das coisas nem as chances de vitória dos grupos 
progressistas. Sem meu võto, contarão éoffi ·à 
minha torcida e com a escassa influêncià ·_que . 
possa ter sobre os Companheiros- que pe_n:t!~Il~~ .. -
cerão na mi1itãncia do PMDB. · · · _ . c.,_ 

Um poiítiC_o -coiwicto só--poaé ã:gii' pefó' jÚíi;ó . 
que forrila os efeitos de seus àtos. EU crelq (JUé ' 
chegou a hora de um novo desafiO .. Estou COilven~ _..,_ 
cido de que é n:ecessário.que ãlguils de nóS B~s~~ 
mos proilunci8r a· dolorosa palavra de adeüs. 

SaíffiôS .... deixarido um Partido Que está nO- 00.: . 
vemo; que g~za; apesar dos peSares, das' pr~(~ ' 
rêndas eleitorais; um partido do qUal eu, pesSoa!~ 
mente, não tenho queixas quanto a oportunidades 
de _carreira. Deixo a Uderança da maior BanC.ada 
d?._Seliad~, tendo tido até hoje mesmo o:·~po~o 
maciço de meus Companheiros. Parto porque 
creio que é preciso--renovar· cOm mais fói'Çà 'e-' 
rapidez as instituições. · -

Ao despedir~me da Bancada, Sr. Presidente, 
Srs. SenadOres, "enceiTo -ãpelando mais uma' vez 
ao poeta. - --- -- - -

"O viVer não é ne(:essário;_o que é neces
sário é ·cnãr." 

(Muito bem! Palmas. O Oiàdor' é cúmpfirilêil~ -~
tado.) 

O SR- PRESIDENTE (Humberto Lucena) :_:o o 

Concedo a pa1avra ao nobre Senador Mauro B.or~ 
ges. 

O SR_ MAURO BORGES (PDC- GÓ.}ró-. 
nuncia o seguinte discurso.) -,-- Sr. Presidente, 
Srs. Senadores: - -- -----

Tenho a satisfação de-tranS-intiif e!o SeriadO Fe
deral o discurso de saudação aos convencionars 
de váríos Estados do Brasi_l por ocasião da 1• 
Cohv'élJSãõ Nacional do Partido Democrata Cris~ 
tã. 
N~ _democracias representativas, os Partidos 

Políticos-SãO-Ciã maior importância, pois eles_sãa_ 
os organizadores e canalizadores -das v.:ontades 
políticas do povo. 

A plura1idade dos Partidos, que é consequência 
natural da pluralidade de opiniões, é uma das 
características principais da democracia. 

Erilretanf9;_p1UiaJidade- ilãõ 'Significa profuSãO,· 
que J?C?4~ leyar à pulverização e perda de represen~ 
tatividade. 

Os Partidos lutam pelo bem~estar cole_tivo _e 
para isso procuram a conquista do poder e do 
Governo dO EStado, que é o ·grande instrumento 
para· promover, juntamente com toda a soci~-
dade, o progresso econômico e soda!. 

Todos os Partidos D_emocráticos devem ter 
princípiÓs doutrinários que orientem sUas ativida~ 
de~ e os seus programas, com os objetivos. a 
se ~cançarern. -- _ -

Na? el~ições democráticas o poder é disputado . 
através da conquista de mandatos para os órgãos 
Legislativos, Municipais, Estaduais e Federais, e 
para as chefias do Executivo nos mesmos níveis, 
ora fiScalizando o Goyemo, ora participando do 
mesmo. 

Todas essas_atividades devem estar coerentes 
com os princípios e c:om o programa do Partido. 

Por_ém, a fidelidade ao Partido não pode pairar 
acima da fdelidade à Pátria e ao povo. O Partido 
não é_ um flfrl em si mesmo, é um ínstrumento 
a s.er usado para a promoção do bem público. 

Esses conceitos são gerais e servem a qualquer 
Partido verdadeiramente democrático. O que dá 
identidade_ a cada Partido é o seu conteúdo de 
mudanças ou de conservadorismo; as suas priori
dades· no campo social e econômico,_ o· regime 
e o sistema de Governo que defendem. 

Mas o que marca mciis, aos Õlhos do povo, 
o perfil do Paitido, é o ·comportamento de seus 
líderes: sua coragem, sua honestidade, sua fideli~ 
dade aos princípios do Partido, enfim, sua voca
ção para o bem da coletividade. 

As propostas de Governo, as metas a serem 
aJcançadas especificamente, devem ser coerentes 
com os postulados éticos e ideológicos do Partido 
e sofrem a influência de sua época, do seu tempo, 
são conjunturais. Antes da Abolição da Escrava~ 
tura, um Partido verdadeiramente_ democrático te
ria que ser ahol.idonista Hoje, isso não teria mais 
cabim'ento. Não existe mais escravidão legal. Po
rém, um·Partido que evolui, que não se estratifica; 
um Partido que é sensivel aos problemas de ~u 
tempo, tem de reconhecer que, por uma série 
de razões que atingem não somente aos n~gros, 
mas a mi1hões de pobres no Brasil, a liberdade 
económica ainda não chegou. 

c_Coinbàter à-pcibi-ela,ãffiá-díStflbüli;ao-dc~úendéi 
é, sem dúvida, uma das principais bandeiraS 
atuais _da Democracia Cristã. 

Não o faremos com métodos demágo-gicos e 
paternalísticos e, sim, com a vaJorização do traba
lho e com o pleno emprego. 

Nos dias de hoje, -o Brasil vive a maior Crise 
de sua história: crise económica, crise social, criSe
política, crise moral e crise das Instituições. 

O povo'já não acredita em m-ãis nada, está 
perplexo ante essa realidade arrasadora. 

A crise é tão profunda que ameaça as institui~ 
r;::ões aemocraticas, a soberania nacional e nossa 
unidade político~territorial. Quanto maiores as dis
sençôes e a desesperança, mais nos aproxima~ 
mOs"do ponto crítico de ruptura da ordem e do_ 
perigo da guerra civH. 

O Partido Den1.0âata 'Cristão deve ser uma das 
vigas mestraS da paz, da ordem e do progresso 
do povo brasileiro, atravéS do trabalho político 
que reaJizar. _ 

Logo após a 2• Guerra Mundial, a situação geral 
dos paises europeus, com raras exceções, era 
também desesperadora. Como remédio para 
atender a esse quadro negatiVo, foram criados, 
sobretudo nos países de tradição católica, Parti
dos D_emocratas Cristãos, cOm o escopo de pro
por um projeto modéniiildor, que abrisse uma 
nova perspectiva de criação de um capitalismo 
soc;ial, nos parâmetros da encíclica R e rum Nova~ 
ruin do Papa LeãO XIII. 

Dentro dessa linha, procurava~se estabelecer 
uma terceira posição ideológica e política, dife~ 
rente do Comunismo e do CciPítalismo radical. 
O res,ultado não_tardou a _aparecer, e hoje vemos 
a AJemanha e_ a Itália como exemplos do sucess_o 
da Democracia Cristã 

A Democracia Cristã se caracteriza pelo res~ 
peito à·dignidade da pessoa humana, criatura de 
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Deus, racional e livre, a quem a sociedade e o 
Estado deveni. oferecer todo o apoio e estímulo; 
pelo respeito e defesa do dlreíto de propriedade, 
base física da liberdade; pela igualdade de oportu
nidades de progresso e justa participãÇão de to
dos, no desenvolvimento económico e social; pelo 
apoio à iniciativa prfvada, dentro dos princípios 
democráticos, limitada pelo interesse social; pelo 
respeito à mensagem cristã de paz, fraternidade 
entre as pessoas independentemente de classe, 
religião, raça e nacionalidade ou orientação ideo-
lógica. -

Por isso somos contra os radicalismos e intole
râncias de todos os matizes. 

Também estamos hoje identificados com o 
amor e o respeito pela natureza e com a defesa 
do meio-ambiente._ 

Nossa mensagem cristã é bela, atualizada e 
universal como o cristianismo. Temos oS rumos 
certos. Sabemos o que queremos, temos que lutar 
sem desfalecimentos pelos nossos ideais. Após 
alguns anos de sua criação" e' desaparecimento 
pelo Ato InstituCional n9 2, de triste memória, o 
PDC ressurge com maior írn.petoque-iio passaao, 
como tem provado o nosso- rápido crescimento. 
Vamos também, ·com o tempo, marcar nossa po
sição por uma linha de atuação enérgica, deste
mida e independente· de interesses personalistas. 
Tudo pelo bem do Brasil. (Muito b_eml) 

O SR- PRESIDENlE (Humberto Lucena) -
Concedo a palavra ao nobre Senador Edison Lo-
bão. · 

OSR. EDISONLOBÁO (PFL-MA. Pronun· 
cia o s_eguinte discurso.) .:.... Sr. Presidente, Srs. 
Senadores: 

A preocupação do Presidente José Samey, pela 
recuperação do sistema ferrOviário do País, tem 
razão de ordem económico-financeira das mais 
sérias: oferece o transporte mais barato,_ depois 
do fluvial; livra o dispêndio de milhões de tonela
das de asfalto; utilizado no recapeamento das ro
doviaS e...·~em conservação e manutenção muito 

. maiS-barataS. , _ ' _ . -~ - _ -
· Basta ~ienta'r ciú.e úm rt,~m..~com dez vagões, 

pode transportar ·uma carga de pelo menos 50 
caminhões. Os caminhões mobilizam pelo menos 
20 funcionários, enquanto na ferrovia apenas dez 
deles controlam a máquina e õs vagões. _ 

O transporte ferroviário irite!-UrDano é o mais 
· barato e o de maior capacidade de escoamento, 
baStando citar-se o caso da Central do Brasil, no 
Rio de Janeiro, que responde pelo transporte de 
dois terços da p~pulação para as cidades interio
r~as. , 

Por is~ merece_· 6s nossos louvores a garantia 
.d~àa pe!Ç? Mi.~<?-dq~ Tra~pg~e~.--~~ Re_!nal_do 
Tavares, dura'nte sua recerite visita ao Maranhão, 
no sentido de que ainda este ano deve ser liberada 
parte da dotação de recursos destinados à total 
recuperação da Estrada de Ferro São Luís-Te-
resina, que deverá custar aos cofres públicos seis 
e meio milhões de cruzados. de acordo com o_s 
cálculos mais recentes. 

O Diretor da Rede Ferroviáiia Federal, Ribamar 
Franco; infófillõU que a-oDrã j:ieiTiiii:irá"qUetOda 
a extensão da ferrovia, com 450 qujlômetros, sofra 
total' renovação, desde a troca de dormentes e 
trilhos, à drenageM e ao empedramento das li· 
nhas, refOrç:ciDdo algUmas e recuperando outras 
pontes ferroviárias. · 
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O cro_nograma de obras permite espefar a con
clusão dos trabalhos em 199"0, enqUantO o tráfego 
do trem entre as duas_ capitais nordestinas não 
sofrerà qualquer interrupção, utilii:ãda a ferróViã 
exiSteiite. 

O .Maranhão recebeu essa excelente notícia-c~ 
ni.o' urilã aemo-nstrãção de que, no GoVerno dinâ~ 
miCo-a e José Samey, o Nordeste não será esque
cido. 

Era O q~e tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito 
bem!) 

O SR. PRESIDENlE (Humberto Lucena) ~ 
Concedo a palavra ao 1-tobre Senador ltamaiFran
cq. : __ . 

O SR. ITAMAR FRANCO (MG. Proi1Undéi 
o seguinte discurso.)- Sr. PreSidehlé, Sis. Sena
dores: 

Julgo oportuno transcrever nos nossos Anais 
o-Editorial do Estado de Minas do dia 19-6-88-
""'":" _ "Obrâ Ameaçada" - que trad~ de maneira 
clara uma reivindicação de máis de 20 .imos de 
nosso Estado_ e que é um- imperativo náo-ãpenas 
mineiro, mas da geopolítica nacional: 

"OBRA AMEA<;ADA 

o_ Çorredor de _"Exportação Goiás-Minas Ge
rais-Espírito Sãnto, a chamada Ferrovia Leste
Oeste, obra reinvindicada pelas lideranças políti· 
cas-e- empresariais do Estado há mais de duas 
décadas e considerada mesmo como imperativo 
nadonal pela importância da integração geopo
lítica que representa, está mais uma vez, amea
çadó:-fritei"esses menores, movidos por êmpre
sário_s_;-_ê políticos de outras unidades federadas, 
maís- preocUpados com questões particulares e 
regionais que com os reais interesses do País: 
arquitetaram e armam um novo complô para in
viabilizãf aqUele importante empreendimento, 
desviando os recursos a ele destinados para o 
projeto da "Ferronorte". _ : 

Çonfigura-se assim, com a cumplicidade ou 
a Omissão de autoridades do Governo federal, 
a atmªçªo_de uma estratégia para inviabilizar- o 
Cofté:dor de Exportações, obra fundamental para 
o revjgoramento das_ economias de Goiás, Espí
rito Sãnto e Minas Gerais e ess_endal para o fortale
dniento da própfía econOmia do País. 

A importãricia da ligação ferroviária Ceiltro
Lesre;-de resto, foi reafumada rios ãios assinados 
na Assoçiação Comerc(al de Minas, aúi.da há pou
co tempo, pelo Ministro dos T rarisportes - o 
mesmo que agora se alia a outros grupos para 
anu!á':'la, pelo Ministro Aureliano Chaves e pelos 
presidentes da Companhia Vale do Rio Doce e 
da Rede Ferroviária Federal. Nos convênióS assi
nados, sacramentou-se a construção do ramal 
Belo Horizonte/Costa Lacerda, removendo-se, 
com isso, o _último gargalo entre os trilhos da 
Rede Ferroviária Federal, que vêm do Planalto 
Cefltrãl, do T riàngulo, do Oeste e centro d€Minas, 
com a Estrada de Ferro VItória-a-Minas, viabili
zando o Corredor de -ExpOrtaÇãO-e quê Completa 
a ligãção até o complexo portuário do Espirita 
Santo, indiscutivelmente o mais moderno do País. 

-AgOra..:::. é-arrio Se fosse posSíVel passar uma 
borracha nos compromissos assumidos- divul
ga-se a notícia que causa, a um só tempo, estupe
façáo e_ indignação. Por força de lobbies locali
zados fora do eixo Minas-Goiás-Espírito Santo, 
anula-se o pi"ojeto do Corredor de Exportação 
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(FerrOVia ~e~~~stc) e_cria-se um-novQprojeto 
-o da Ferronorte. Ao invés de buscar-se a inte
gr~ç~o ecC?!J_5)iTliC_ã e geopolJtica do Paí,s, numa 
ligação férrea unindo a região central ao litoral 
capixaba, faz-se a opção - re_Oetida: Se'inpfe_
pCff São Paulo, através dO porto de Santos, f-eco
n~ecidani.ente sobrecarregado e inviável para 
operar cOm navios de grande calado. 

Os lobistas que se mobilizam contra Minas já 
nem fazem segredo do novo traçado. Saindo do 
terminal goianá de Jataí - concessão feita para 
angariar o apoio do governador Henrique Santillo 
..;._a Fetronorte teria conexáo com a ferrovia Nor
te -. Syl, atravé,s_ da Unh_a Açailândia - Mara
nhão, obra que tein- recebido o repúdio da popíi~ 
lação brasileira A alegação desse _Iobistas é de 
que o Vaís Q'anhã"ria, -CCirri o projeto, uma ligação 
ferroviária direta entre o Nordeste e São Paulo, 
passando pela região central do País, mas não 
terrifói10 iriiilelrO. - -

Os objetivos são_ evidentes. Em primeiro lugar, 
cofn_õ O_cor~_a_gora com a insensata pfoposta da 
diyisã_a territori.;tl_ do Estado, está o enfraqueci· 
mento de Minas, cuja liderança política e econó
mica, ~ par da função de centro de equilíbrio 
das instituições nacionais, iricomoda aqueles des
compromissados com a nacionalidade brasileira. 
Em_segun9o lugar, de forma evidente, está o pro
pósito de recolocar em cena o projeto de constru
ção da ferrovia Norte-Sul, desprezando-se os 
critérios do bom senso e das reais prioridades 
do País. 

Minas ilão pode calar-se. Sua forças políticas 
e empresariais, notadamente a Associação Co- -
merciál de Minas, que ao longo dos últimos vinte 
an<?s defen_d~l:-1 ardoro-sam_~te _a vfakilizaçã.o do 
Corredor de Exportaçãõ -aõiãs:-:-Minas-Espfrito 
Santo, têm o dever e a responsabilidade de levan
tar a bandeira dos interesses do Estado. É ele 
impreScindível para o transporte de produtos ex
portávei~ e para o escoamento das __ ~atérias-pri
mas irriportadas e necessárias a segmentos es
senciais da indústria mineira, como a cimenteira, 
siderúrgica, automobilistica e muitas outras. O 
próprio aprOveitamento do-cerrado, contribuindo 
para elevar a produção brasileira de grãos; só 
terá sentido com a ligação ao complexo portuário 
do Espirita Santo. 

Minas não tem ambições egoistas. Mas tem 
que--rejeitar e denunciar o que se arma, prejudi
candowa e dessetvindo os interesses maiores do 
País." 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. _(Muito 
bem!) 

O SR. PRESIDErrrE: (Humberto Luce~~) _.:: 
Córicedo a palavra ao nobre Senador Lourival 
Baptista. - - -

O SR. LOWUVAL BAPTISTA (PFL -SE. 
Pronuncia o seguinte discurso.) -Sr. Presidente, 
Srs. Senadores:_ 

A Câmara de Vereadores de Salvador outorgou, 
na última quarta-feira, 15 de junho, ao jornalista 
e P:rofessor Junot Silveira;· a Medalha Tomé de 
SoUsa,- iOstitufda éorii a finalidade de homenagear 
as personalidades que, nos diversos setores_cultu~ 
rais, educativos, políücós, administratiVos ou so~ 
dais, a critério da Câmara Municipal, tenham pres
tado relevantes serviços à cidade, ao EStado e 
ao povo baiano. · -
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O Vereador Leite Mattos, éJUtor _da proposição 
e orador _dª __ soler;tid_ade, enalte_ce_u, na sua _elo~ 
qüente saudaçã_o, ª extraordinári~ ct;Jl~ura,_Q_r~Q. 
nhecido talento. e a efi~iênda-."dO. homenageado, 
assinaland_q, __ nél: b.Ij]hante traje_tória c:lo prOfeSsOr 
e jomal_i_sta' JIJTl.o_t Silveira, qs c~rgÕs e funções 
que exercet,t, tanto em serg!P_e_-como na Bahia 
- onde se inSta_! ou .defin(tiVamente. _ desempe
nhando, há muitos anos, na re$.ção-de A Tarde, 
com ihvuigar c:ompetênda, as suas atividades 
profissionaís como joniãlista e escritor. 

Em Sergipe, Junot Silveira, diplomado em LeM 
tras e História, além das atividades profissionais 
no ·magistério, foi secretário particular dó Gover~. 
nadar Luiz Garcia, tendo ·organizado e instalado 
o Museu de São Ciistóvão, iiãhSferindO~Se; poste
riormente, para a Bahia · 

Com justificada SatlSfaÇ:ão-rele:mbro,_nes:te mo
mento, nossa velha amizade há mais de_40 anos, 
durante os quais sempre tive dele o &eu apoio 
e permanente incentivo no decorrer das minhas 
campanhas políticas. 

Na Bahia, professor de vários colégios públicos, 
inclusive do "Góes Calmon", de Brotas, diretor- , 
geral da Escola Estadual "MA Teixeira de Frei
tas", assessor do Conselho EstadUa1:de Educ_ação _ 
do Estado, presidente da Comissão EStadual de 
Bolsas de Estudo e superintendente do ensino 
médio, normal e profiSSional, foi, todavia, como 
o diretor da Imprensa 06clal do Estado, por 
ele transfonnada na Empresa GráfiCá da- Bahia, 
que Junot Silveira grangeou a reputação do exce
lente administrador depois das obras e setviÇOS 
que realizou, transformando a mencionada Em-
presa GráfiCa da Bahia eril um dos mats com~ __ _ 
pletos parques gráficos de todos o ~ã_ís~ _ 

Cófuiidado que fui pelo Vereador Edilaldo San
tos, Presidente da Câmara Municipal de Salvador, 
lamento não me ter sido possível comparecer à 
solenidade, devido aos trabalhos da Assembléia 
Nacional Constituinte, ·a fim de âpJaudir a feliz 
iniciativa. 

São estas as razões pelas quais felidto, desta 
tribuna, o ilustre professor e jomalistaJunot SilVei-_ 
ra, recêm-agraciado com a Medalha Tomé de 
SóüSa;-e·reqUeiro a inCOtpOtaÇãO-ãOtextó-destas 
minhas sucintas considerações do discurso de 
agradec:imentos à Câm_ara Municipal de Salvador 
proferido por esse insigne amigo sergípanO, que 
soube honrar e continua a seavir com dignidaçle, 
competência e patriotismo, a sua terra e a Sua 
gente. (Muito bem! Palmas.) 

DOCGMENTOA QUE SE REFERE O SE
NADOR LOURNAL BAPTISTA EM SEUDIS-
C{Jf?SO:.' -

"BAHIA, UM AMOR 
QUE VEM DE LOI'!OE. 

Junot Silveira 

"Antes de conhecer-t~ _eu já te am~va, por
que sempre ~e amei a vida inteira." 

Como" dois pássaros trayessos mas _amorosos, 
inquietos porém constantes e cheios de ~mura, 
esses dois maravilhosos versos rondam a minha 
memória e vibram no meu coração sempre que 
penso na Bahia. E na Sabia eu penso sempre, 
a cada minuto e a cada passo, há longos anos. 
É um sentimento que vem d~ adolescência e se 
renova a cada dia, como a luminostcta~e e_ o sabor 

das primeiras luzes e dos primeiros frutO$ da ma
nha~ Repito tratar-se de .um ~m.or que vem de 
IQnge, d~ muito longe mesmo~ no tempo e no 
espa_ço, ~a!l-do os meus pés ainda não havicuu 
pisãdo o seu chão, que tem sangue de m.ár:tires 
~.de QerAis, e os meus olhos n~o tinham contem
plãdo o Cenário que é o_ deslurnbram-eQio ~.e 
quantos coO.hecem e admiram os contornos e 
as cores da_sua paisag~m, onde o mar e _o casario 
se _fu_n_dern num jogo de rnist~riqs e _encantame"n
tos. Nem. eu conhe_cia___de perto, e por ser assirn 
não sabia e nem poderia avaliar devidam.~nte os 
méritos do seu povo.- Reaftrino, entretanto, que 
já a distância acostumei-me a admirar e a querer 
os baianos c:om o seu elevado espínlo de fratemi~ 
dade, acolhedor e criativo,_ h1,1manitário E;!:_cívico, 
a um só terrlpo provinciano na sua autenticiÇaçl_e 

_e universm na sua grandeza! 

Curiosamente- permitam-me falar um p·ou_c:o 
de mim mesmo - wrlosamente, a família de mi
nha mãe e a do meu pai são da Estância, conhe
cida como a Cidade mais baiana de Sergipe. Tam
bém curiosamente, familiares paternos têm liga
ções com a Bahia, como é o caso, por exemplo, 
de Joaquim Esteves ® .. Silveira, conhecido como 
o "poeta da Noviça", e o escritor e crítico de cine
ma Waher da Silveira; este baiano de nascimento 
e baiano de coração. Curiosamente, por fim, e 
SObre tudo pelo fato de eu exercer o jornalismo, 
em Salvador, desde 1950 e sempre na A Tarde, 
A Tarde de Sini.ões Filho. A mesma A Tarde 
dos seus ilustres filhos Sf' Regina Simões de Mello 
Leitão, Dr. Renato Simões, Sr!' Vera Simõe~ Bain
vme,_e cujo diretor, Jorge Calrilán, -é-um ·exerii.plo 
de profiSSional pela competência e equihbrio. Foi 
esse~6)5timeiro jornal que li na minha vida. Era 
uma leitUra que eu faZia à noite, na Bibliote<:a 
Municipal do Lagarto, em Sergipe, quando estava 
nos meus 13 anos de idade. Se através da história 
oficial do Brasil conheci os feitos .i1ntigos da Bahia, 
ós atõntecimentos relacionados com a sua fun
dação, a invasão holandesa, a heróica reação aoS 
intrusOs, as lutas pela Independência e outros fa
tos, foi pela leitura de A Tarde que tomei conheci
mento da bravura cívica de vultos como Simõ_es 
Fúho, otáviO eJoãb Marigabeira, Pedro lago, Me
deiros Néto- e tantos outros. Assim como fui me 
interessando" pela <:ultura, pelo esporte e pel~ vida 
soda] da Bahia, admirando, de longe, de uma 
cidade do interior sergipano, muito do que aqui 
se fazia e se passaVa. Até _que um dia, nos idos 
de 1948, em companhia do meu irmão Jenn.er 
Augusto, ambos muito jovens ainda, como já 
a\COntecera e aínda aconteceria a váctos outros 
Sergipanos, desemb_arquei na plataforma da -estã
ç"ã.o fettoviá_ri_a de Calçada. Os olhos se m.e abriam 
para um novo mundo que só conhecia de leitura, 
e o coração pulsava entre_ assu_stad_o e alegrei 

Integrando o corpo redaciona1 de A Tarde desde 
1950, professor público por concurso de títulos 
e provas há_ .34 anos e fundonário aposentado 
desta egrégia Câmara, a minha fortuna_ tem sido 
fazer amigos. E adquirir experiência, E apoiado 

- ness?l-~eJiência de leituras, de vida e de profis-
são_ que ouso _repetira conceito de um autor.Dotte~ _ 
anlEiricano_ qUe preparou tese em .Salvador. "A 
Bahia -:---=-- afirma ele -é a_ melhor janela para 
se c:onhecer o Brasil". At~ _porqUi, completo, é 
a segunda terra de todos os brasileiros, porque 
resume nos seus hábitos, nos seus costumes, no 
seu sinCretismo, na sua afetividade, na inteligência 
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dos seus filhos, _na altivez.da sua gente, na convi~ 
vência pa.cífiêã de raçãs, que de tão pacífica leva 
a uma natural convergência, resume, dizia, os nos
sos s_entimentos e as nossas emoções. As emo
ções .e os senWnentçl? fl~sses mestiços que so
mos nós de Norte a Sul e que, aléin do estado 
ond;e~IJ.asc:;~os, seja_mos do Amazoni'ls_ ou do 
Rio Grarlde, c:onsideramos, cem· muita honra e 
muito Orgulho,_ ~ornO 1;é!mbém sendo nossa J:>ela 
sua graça, pela sua tolerância _e pela sUa extrema 
brasilidade, estã velha e sempre nova Bá.hia. Esta 
Bahia de ondé Se' fez ao ni.undo CiVilizado a revela
ção do Brasil e __ onde $e implantaram nesse mes
mo Brasil as raízes da organização política e admi~ 
nistratiV9.. Raízes tãp fortes, tão marcantes que 
ainda hoje não se apagaram da" história política 
s. Tomé de Sousa chegou à Bahia forte e pode
roso. V"mha estabelece_r a ordem e a segurança, 
a lei e a autoridade. Pafa tanto, achava~ se investido 
dé Vcislos pO-deres concedidos pela Coroa Portu
guesa e tr_azia C) incjispensável instrumental para 
imPlantar o novo reQinie. E não tãrdou a cu_mprir 
as recomendações reais de lev<m_ta_cuma fortaleza 
e uma povoação da qual daria asslstêricia às diver~ 
sas Capitanias. "Longe-perto do mar", é a expres
São que·o historiador João Ribeiro usa para desig
nar as localidades que os colonizadores poriu
gúese$ _éfgulain nas terras· recém-conquistadas. 
Eiã- uffiS estráté_gía· da época. Se atacados_ por 
terra, pelos índios que descessem da selva, os 
colonoS tomariam as embarcações; _$e agredidos 
peJo mar, tinham à retaguarda, como_ !:efúgíO, a 
flofesta verde e virge_rn. Salv_?tdor não teria esca
pado à reg-rã, erguida que foi no <ihc da esc:aq;)a, 
entre a mata e o "golfo. 

Ensina Affonso Ruy que "Luiz Dias, o afidalgado 
mestre da pedraria, vindo com Tomé de Sousa 
para construir_ uma .fortaleza_ e UQla povoação 
grande, capazes de suprir as Capitanias das suas 
faltas e prestar-lhes ajuda, situou os edíficios pú
blicos na.únic~ praça do recinto da cidadezinha, 
localizando a Câmara no lado de leste, frente ao 
mar, enquanto assentava na parte sul o paládo 
do governador e pelo norte a alfândega e arma
zém". Como bem se pode obs_erv:ac, geo_gráfiça.. 
poHtica e socialmente, situou-se a sede desta Casa 
em merecido lugar de destaque, compatível com 
a sua importância. E nasceu ela, como se sabe~ 
c:om a Cidade_do Salvador. O que significa diier 
c:om a própria civilização brasileira, tendo, por 
c:ons_eguinte, como sempre foi do seu destino e 
do.seu dever, de lutar pela defesa_do património 
desta capital, que é, em termos de história e arte, 
o maior, o mais belo, o mais rico, o mais pujante 
e, por isto mesmo, _o mais ameaçado do Brasil. 
Patrirnônio ()ue é desSe mesmo Brasil que tem 
dado grandes pedagogos, c:omo Fernando de 
Azevedo, Louren_ço_Fil_ho, Sampaio Dória, dentre 
vários outros. Nenhum, porém, maior do que os 
baianos Abílio César Borges, [saias Alves de Al
meida, Anísio T eixeir@ e Navarro de Brito. Até mes
mo Ruy Barbosa, com um simples parecer, sim
ples mas luminoso cpmo tudo que produzia, dei
}(C)U um rastr:o genial n_esta seara. Mas não poderia 
s~r.de.P.ll-trUQrte, s~ foi na_Bahia, precis~ente 
nesta ci~-ª!=!g_~ue se fundou o. famosO' C9Iégio 
dos Jesuttas, servindo~ como serVi_u, de estrela 
da manhã à Educação no Brasil. E séculos dep~is 
a Escola de Cirurgia, que_o princípe D. João criaria 
em Salvador. Esses fatos relevantes e essas tradi
ções históricas contribuíram para incentivar o en-
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sino na Bahia e dar-lhe, até -~-algum tempo, 
um aspecto, o indispensável aspecto de seriedade 
que a educação merece de parte das autoridadesL 
da sociedade, de mestres e alunos. 

Ultimamente, porém, como r~flexo do que 
ocorre em todo o Pai$, a situ~çã,õ_ modifico\.[-se. -· 
Não me cabe_, nesta oportunidade, estudãi-as c._auK . 
sas desse e de outros problemas, que são comple
xos, nem apontar as soluções, que não são fáceis. 
Há fatores de ordem demográfi~a. de ordem eco
nómica e de ordem_i:deolQglca" g4e enyçlv_em ~§
diversas questões. O que ine tqropete, aqui neste 
ato e neste instante, é ~mplesmente proclamar 
que já devo a esta Câmara, a--elev~da. honra. de 
ser Cidadão da Cidade do Salvador. Confesso, 
sinceramente, que orgulho maior não Poderia· tei-. 
Agora, devo-lhe esta nova distirição,representada 
pela outorga -da Medalha Tomé de Sousa, que 
me coloc.,_ na companhia de ilust~es perSonali
dades. 

sua irripOrtância; adapta-se às novas realidades, Q fraçasso do Plano Cruzad,o e a explosão infla-
mod~ri1~ã-se e _fé!;>Põrid_e por 40% de p'artícipà- cioriáriã: que a ele se seguiu aumentaram de forma 
ção IJa nossa Balança COiri~~:_dal. · · - b~t~l_S!~ ~n5_árg~ fif)a~c:eiroS; atingíridó especial-

N~_ ye'rdade, a iniroduç:ãci ~as_ técnicas de piO: · mente- óS pequenos e médios p·roprie"tári6S dàs 
duçãO_ ~apitãlista_ r} o cámpo, reVOIU:Ciõriou a ·ágn.: · regiõeS Sul" e SudeSte~ 
cultUr;;l·padOiial. De _fato~-ª _á90ção dó ciédito EJ:nbora <Ugumãs_ medidas' Paitativ~S t~nhaffi 
stlEsfcll"ãdo pafa ã Produçã-o, lrivestlmento ·e-co- siao:- adotadas _p~lo_ Governo, atendendo -a_ pi'es-
mefdalliáção, iilcentivou a: utilizaçâo -dQs_ chama- sã~ de ordem soçial e econôrnic:a; o sef6tá.Qrí-
dos iiJ~Umos modernos, cCimo fertilizantes, calcá- cola, hoje, encontra-s~ en~diVI&idó e aes_captta-
reos, inS,~tiC(dãs;_ fuiigicidas ·e hormôriios. Ta,m- lizado, notadamente o grupo de prOdutOreS vOlta: 
bém: o aUme_ittó_d_a_&.canizaçãº, ª---m\Jdança nas dos para -o mercado ii-tternO. _ __ 
reláções de -trabalho_, a a_rnpiiação do mercadO A reduç~o -no volume de crédito rur~l, bem 
intern'o e' externo, o es-tabelecimento de e:ntidad~s como o .au_ro~ntQ "ºº sel,l custo, refletiu irrtediata-
govein.amentais_ voltados à_ pesquís~, assistência mente na ublização dos chamados lnsuffios mo-: 
té<:fltC'ãé' eitén~'ãO~ (!Jral, Preparãràm-o Salto de<:i- demos.. 
siVõ pãfa ã iilõd~fri_ilaçãO (!Çt agricultura br~ileira. O consu_ro_q ap_arente de fertiüzante_s ·cresceu 

q s_a]tc? experimentado no período, porém, ao a taxa média anual de 18,4 no _peiíodo 1963-73 
igno~ro-aspecta-soctat dó "pfoces:so, revela uma e 11,2% a.a de 1973 até 1979, quando teYe iníC!io 
face PerVersa, com fortes traços consetvadores. a retirada· dO sub~ídio: à ~ _de juro do cré}ltto 
Entender o comportamento das variáveis que agrícola. Em 1979, o coi-tsumo aparerlte dE~ nU-

Aos senhores vereadores, legítimos repr:esen- atuaram no setor ao longo do período é passo trientes[o_ida_ordernde3.567_toneladas,passan-
tantes de um povo cheio de problemas, mas com decisivo para definir novas políticas que os novos <fo para 4200 toneladas em 1980 e declinand.o 
justiça e razão orgulhoso de sua. história e tradi- tempOs estão a exigir. sempre até atingir apenas 2.421 toneraaas em 
ções, 0 meu sincero agradecim-ento pela sua ge- Um c;ios instrumentos que mais !nfluenciou a 1983_. A_p~rtir_daí, houve indícios de recuperação 
nerosidade. Um agradecimento ~inda mais pro- modem~ção foi o Crédito Rural, que, no _quadriê- tendo o consumo aparente passado para 32298 
fundo por julgar que a rigor não é um prêmio nio 1969-1973, cresceu a uma taxa inédia anual toneladas em 19B5 e 3.009 m_U toneladas n_o pe~ 

, 't d 1 t d t d - de 24,5%. Corria ""O' pfóduto reãi da agricUltura ríodo janeiro/outubro de 1:987. ___ _ ao mert o e um e emen o ~.!'lc~ o r,a1socle-
dade, mas ao mister de um mc:d.esto mestre-es- aumentoU em apenas 5% a.a., no mesm9 peôo- Esses dados apenas confirmam que a expan-
cola e ao labor de humilde rep6rte-r que senipre do, teve início o endividamento ·do setor agrope- sáo da produção agricola brasileira nào_foi acom-
buscou servir à Bahia. Dirijo meu reconhecimento_ cuário. Entre 1974 e 1979, o volume dos emprés- panhada pelo correspondente aumento na utilita-
especial e afetuoso ao ex~aluno, sempre le~bra- times cresceu a ~$ re~is, pa~sando, porém, ção de fertilizantes. Ou, me_lhor dizendo, o uso 
do, 0 atuante e .combativo vereado~:" L.eit~. ~atas, a partir de 1979, a mostrar tendências declinantes. de fertil_iz;:mtes, CQmo prática Cl,!_ltural e não co_mo 
autor da proposição e que comiQo estudou e se Em 1982!83, fOi iiliciada _a retirada gradual dos decorrência <_i~.u_ma politica creditída forter:nent.e 
fez meu amigo no Colégio Estadual Góes Calmon, - subsídios implícitos à taxa de juros, sendo que, subsidiada, s6 ocorreu na região Centro-Sul e, 
onde já revelava 0 despertar de uma liderança em 1982,ovalorfinanciaàofoiiil.feriórem 19,7% mesmonessa,r~ão,emprodutostaiscomosoja, 
naqueles tempos em que a escola era risonha ao obtido em 1979. Em 1984. o decréscimo em trigo, cana-de-açúcar ou café, que são destinados 
e franca Qelação_a 1983 foi de 34,7%, com o número total a exportaç~Q_ Ou_c_ontam çom um rneri::ado-i_n!:er-

Perante Vossas Excelências, séhhóres vereado- de contratos na dé.ç:ada de 1980 inferior àquele no garantido e organizado. Exemplos desse úJti-
res, e perante quantos aqui se encoÕtrani--: auto- obtido em 1970. mo tipo àe mercado, pelo menos até recente-
ridades, amigos e colegas_ todos me honrando Durante a d6:ada de 1980, é válido considerar mente, fofãm a cana-de~açúcar e o trigo. 
com sua presença, que nesta hora .;1Qradeço, co- que a redução no subsídio à taxa de juro, bem Outro indic.,.dor das_transformações por que 
movidamente, prometo não desmerecer a hon- como ~Cretração no volume real de recursos dis- passou a a-gricultura é o número de t:J:ato~es, que 
raria com que sou agraciado. Ela será-mais_ um poníveis,caracterizouoperíodocomoumaépoca cresceu a taxas médias de 11,4% a.a entre 
estímulo à minha vida profissióOal, mais Llm 'in- em que o aumento nos eitcargos financeiros pres- 1963-78, e 10,5% a.a no período 1978-1981. __ Em 
centivo para que eu continue a_ amar esta- ter-ra sionou conside:ravelmente o custo dos produtos 1983 tambét:~:~- foi_obsetvado sensivel declínio, ten-
que me acolheu a esta gente que me recebeu explorados de_ forma empresarial, tais como soja, do o setor apresentado_ uma leve reic1Jperaç:ão 
debraçosecoraçãoabertos._Eaprofundarainda trigo,arroZ:lrrigado. ef!\_10~84 e 1985. Apenas em 1986 as rendas 
mais na memória rondando no cora_ção, como Aliás, o efeito da utilização 4o crédito supsidiado atingiram os níveis de -1980, experimentando um 
dois pássaros travessos mas amorosos, íi1quietos se fez_ se_ntir__com maior intensidade no mercado cresCimento d_e 13% -gn'l relaçij.o ao ano anterior. _ 
porém constantes e $eios de ternura, estes dois de insüi:noS e ho grupõ--d~ propriedades com Em 1987, o mercado interno retraiu-se e, para 
maravilhosos versos, recolhidos durante a adoles- - Capãcldadé de produção empresarial. De fato, en· 19-88, as expectativas não levam a _crer em um 
cêncía e que me ocorrem sempre que penso na tre-1970-1980, aproximadamente, 60% do valor aumento expressivo do mercado interno, devendo 
Bahiã, pois ãS razões, para tanto, agora ainda são - dos finaflCiameritbs -concedidos foram destinados as indústrias buscar cada vez mais a_ exportação 
mais fortes: a estabelecimE;:ntos com área inferior a 100 hecta· como ãltemativa aOs seus problemas de escoa-

" Antes de conhecer-te eu já te amava por- res. A título áe- exemplo, em 1$175, ario em- que iTierlto da prOdução. 
que sempre te amei a vida inteira". · o volum_e_de crédito disponívelfoi muito elevado; De _acordo com os dados censitários, entre 

O SR, PRESIDENTE (Humberto Lucena) -
Concedo a palavra ao nobre Senador JutahY Maw 
galhães. 

OSR-J(I'fAHY MAGALHÃES (PMDB-BA 
Pronuncia o seguinte ·discurso.)--=. _S,r._-Pi-e_slden_te, -
Srs. S~dores: _ 

Há menos de duas décadaS, diiía:Se qúe O Bi-ã--
sil era um pais essencialmente agricola. Agorã, 
dono do maior parque industrial da América do 
Sul e concentrando 3/4 partes de sua população 
nas cidades, o País assume indiscutível pelfl1 w:~a-_ 
no. Apesar disso, o setor agrícola, longe de perder 

70% dos _estabelecimentos com mais de 1000 - 1960 e 1980 a den:Sidade de uso dos tratares 
hectares absmveram 24% dos recursos conce- _ por unidade de àrecf_c9m' _ _lavóüras passou de 
didos no ano. 468;4haltrator pa-ra 92,7ha/trator. A relação do 

Atua1mente, o maior problema do setor agrícola pesSoal- áe;;.Jpado na agricultura passou de 255 
referente ao crédito é o endividamento induzido pessoas/tratar para 39 pessoas/tratpr nesse mes-
pelo chamadO Plano cruzado, que, em-1986, tor- _ mo período de Vinte anos. 
nau possível ao ~gricultor to_mar empréstimos a Outro insumo de grande importância quando 
t.axasae jUros reais_ baixas, dentro de uma expec- da análise das transformações por qué passou 
tativã de_ iriflação n~duZiêfa." ou ·mesmõ i ri existente a agriculíufã brasileira nõs últimoS- vinte anOs--é 
pal-a o ""futuro prõXínió. O aumento -na renda real a utilização de sementes mél~radas, cuja Produ-
da pcipulEIÇ:ào Ocastonou grande pressão de de- ção evolu_iLL26,2_% a.a·. entre 1963~_g7e e 44,2% 
mandã;· ·qué·ta.rnbérri incentivou os agricultores a.a. entre 1_978 e-1981. Nos úftinios aiícis, -devido 
a aumenta~seuS-inVestimêntàS, élcreattando num à reiii-ãda aa--exfQência -da UtiliZaçãO de sementes 
mercado inte~o em expansão, com maior Pàcl.er melhoradaS para a obterição de crédito de custeio, _ 
aquíslõvõ:-- · - · - -- · houve urria ·redução, em nível 51eral~ na util~ção 
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desse insumo, que, no entanto, é muito utilizado 
nas lavouras conduzidas empresarialmente, tal 
como o trigo·e a soja. Em-195_7, por eXemplo, 
o abastecimento de sementes foi nOrmal, n~o ten
do ocorrido espe·culações. Tainbêm para- 1988 
não estão previstos desajustes maio(es entre a · 
oferta e a demanda do produto, pois, embora 
o setor de produção de semente:_s não. tenha inyes
tido em sua expansão, a retratação da_deman_da 
interna, bem como ó mercado extl'!:rno já existente 
para alguns produtos, garantem relativo equilibrio 
entre o abastecimento e a produção. 

Os dados mencionados atéa_qui obje_tivam ilus
trar um processo de mudanças n.P 15etor agrope
cuáriO brasileiro, que, hoje, como há vinte anos 
passados, está caracteri2:ada pela adoção do mo
do de produção _capitalista em algumas regiões, 
em algumas culturas, enquanto outros segmen
tos internos, regiões, inclusive,. apresentam um 
mo-do de produção tradicional, desvinculado até, 
em alguns aspectos, do acelerado processo de 
transformações .sócio-econ-ômlci$ por- que -pas
sou o· País. . -- -- -- -

As conseqüências desse proceSSo._dito de mo..; 
demização, foram muitas, nem tàdaS positivas. 
A primeira e mais evidente foi a ~pulsão do ho
mem do campo. 

Em 1960, a população urbana do País com
preendia apenas 44,7% do total nacional; em 
1980, chegava a 68%; em 1990, de acordo com 
as previsões da_ FIBGE, e;:;ta participação deve 
alcançar os 75%. 

Erifie 1960-1980, aproximadamente 30 mi
lhões de pessoas desloca_rnm:_se _d,o campo para 
a cidade. em tennos absolutos, a população rural 
reduziu-se, nesse periodo, em 150 mil pessoas, 
dado que revela um pouco as imensas alterações 
observadas nas relações de trabalho no campo. 
Apenas para melhor exemplificar essa nova reali
dade, enquanto a taxa de cr~scimento da utiliza
ção de tratares aumentou ~m mais de 10% a. a. 
entre 1963:.1981, o·cresamenro-da população 
economicamente ativ~ eritre 1950 e 1~80 foi da 
ordem de 0,3% a.a. No mesmo perígdo, o to~! 
da população economic~mente ativa_ evolu_iu a 
uma taxa média anual de 3,3% a.a., evidenciando 
uma vez mais a maciça migração do meio rural 
para a cidade. 

Uma das principais características do modo de 
produção capitalista é a presença de trabalha
dores assalariados e a eliminação_ qe O!Jtros tipos 
de relação de trabalho como a parceria ou a mea
ção. No setor rural brasileiro, essa hipótese _ê am
plamente comprovada. Os censos 'indicam a di
minuição paulatina no núr:nero à_e parcerias e o 
aumento gradual na presença de_ trabalhadores 
assalariados, notadamente nas Regiões Sul e Su~ 
deste. 

Outra conseqüência da introdução das_;:elações 
capitalistas de produção no campo foi a expulsão 
de um grande número de agregados, meeiros 
e pan::eiros, que passaram a constituir o imenso 
contigeQte dos_bóias-fr@s1 _fig}Jras ~oje_ comu~ 
na agricultura brasileira. Esta evidência é dada 
pelo aumento no número _de empregados, _que 
passou de 2.644, em 1970, para 4.939, em 1980, 
tendo os parceiros reduzido sua participaçllo de 
602 r'ilil para 493 mil no mesmo período. 

Também a necessidade de obter .lu,ç.rqs e a 
obrigação de investir mais para atingir a eficiência 
económica necessá_riçs le_v~ram __ à, opção por pro-

dutos mais rentáveis, especialmente os desti_na
dos ao mercado externo .. Oúfra_ alternativa foram 
produtos de cômerdalização garantida por: pr~ 
gramas governamentais, como o trigo e a cana
de-a.Çüei.@r"." - - - · · --, - " · · · · 

.O!?- :dados me!lcioJlados até o mome~_ apenas 
enfatiZam a profliri.âa alteração na agricultura bra
sileira, em que uma parte do setor se beneficiou 
da implantação de empresas rUrais, aprestiritando 
ino~ções tecnológ!cas, produtividade crescent~. 
niercados Compensadores, presença de trabalha~ 
doreS aSsalari~dos,_investimentos pesados em in
fra-estrutura e _rneç<;~.n_ização. Não por coincidên
cia, eSses mesmos seQmentos, ditos modernos, 
taml;>ém são_ aqueles que apresentam maior parti~ 
cipação em associações çie: çl.;tsses como coope
rativas, associações, sindicatos patronais. 

O outro lado desse processo reflete-se nos mi
grantes e nos pequenos e médios proprietários, 
cad_a ve;z mais marginalizados, deslocados_ em 
uma estrutura cregç:r;mtemente empresarial. O pe
queno agricultor que plantava para a sua subsis
tência e vendia apenãs o excedente, ao ingressar 
no mercado_ como -produtor de- culturas destina· 
das única e exclusivamente à comerc_ializaç:ão, 
assume: l,Jm grande risço, pois não dispõe das 
reservas de capital necessárias para garantir a ati
vida_de durante épocas de recessão, ficando extre· 
mamente,vulnerável às crises econõmicas e polfti
cas que afetam a· agricultura. 

O desestimulo dos agricultores mais tradicio
nais está bem ex.emplificado na situação dos pro
dutos alimentares básicos, tais como o arroz se
queiro, a mandioca.e o feijão. Sucessivos estudos 
têm demonstrado que, ao longo das últimas déca-_ 
das, com raríssimas exceções, a disponibilidade 
per capitados chamados alimentos básicos vem 
declin_ando. De fato, no período 1977-1984, os 
alimentos domésticos (arroz, feijão, mandioca, 
b_étW.aj 4e.cresceram, em m~dia_, 1,94% a.a., e~
quanto os ~rtavêis evoluíram e_m 2,56% a.a., 
tendo, porém, a cana~de-açúcar, devido ao pro
grama energético, evoluído em 7,84% a.a. por 
habitante. Ainda ness_e periodo, a produção de 
carnes ficou estagnada, ~gravando ainda mais o 
profundo desequilíbrio da produção agrícola. O 
comprometimento da produção destinada ao 
ª_.baste cimento internp n_q_ wesmo perfod<;> 
197..7-84 ~ mejl}or ~emplifica~ pelos seguintes 
dados: o decréscimo da produção per c:aplta 
de arrQz_f9i de 15,2%, de feijão, de 1,6%; de milho, 
6;3%; de mandioca, em 32,4%; e de batata, de 
3,2%. OU s~a. no período consJd.er~do, a aQií
cultura cumpriu, de rriodo eficie-nte, seu papel 
de fornecedora de divisàs, via exportação, e de 
provedora de altemé!.tiva enef_Qética ao Petróleo, 
via ~Cool, mas. fracassou no abastecimento._ do 
merCado interno. - - . . -

As dificuldades no abasteciffiento dos alimen
tos básic__os, ~JiaC;toS à- queda _çlgs _ _.Salários reãis 
e ao aumento no nível_ de d~semp_rego, contri
bufrairipãfa qUê ·a: per-centagem de ingestão cal6-
rlco-protéico de grande parte da população se 
reduzisse- serisivelmente, engrossando_ assim, as 
meiras de famintos e desnutiidOs. . - . 

Sintétizando: a intrciduçâ9 do modo de produ
ção capitalista no campo ocasionou o aperfeiçoa
mento tecnológico em algumas culturas de algu
mas_ regiões, incentivando a expansão do setor 
agroindusbial, aumentando -o número de assala
riados1 produzindo divisas e favorecendo o estabE:-
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lecimento de um modelo_ energético alternativo 
ao petróleo, bãse6do mi prodUção de cana-de
açúcar: Por outro lado, esse mesmo modelo con
tribuiu para o aumento da migração interna, para 
a redução da oferta de produtos alimentícios e 
para" a crescente diferenCiaÇão entre produtores 
tradidOnais -e- ni:odemos: 

As pOlíticas agrícolas adotadas no período 
1985-1988 não lograram reverter esse_ quadro, 
tendo o ay:mento do consumo ocorrido em 1986, 
na vigência do Plano Cruzado, apenas ~den
dando a fragilidade do nosso abastecimento in· 
temo, O súbito. a_urnento no poder aquisitivo da 
poplilã"ção e a esç:assez del_e decorrente çomgro
vou que, para a maioria dos produtos agrícolas, 
a oferta não seria suficiente para atender a deman
da real da população, no caso de aumento do 
poder real de compra. 

_Após a euforia decorrente do Plano Cruiãdo, _ 
a agricultura defasou-se com uma realidade trági
ca: o pesado endividame:nte_do setor, motiv_ado 
pela concessão de crédito numa expectativa de 
inflação baixa ou mesmo nula, que levou os agri
cultores a recorrerem ao_ mercado financeiro tanto 
para _custeio quanto para investimento. O recru
descimento da inflação inViabilizou o pagamento 
dos juros, mesmo porque grande parte dos pre
ços dos produtos agrkolas evoluiu a taxas inferio
res àquelas da inflação, e a população, com seu 
pcider de compra reduzido, não foi capaz de sus
tentar preços compensadores no mercado inter~ 
no. Tainbém o mercado externo não tem sido 
favofável, de modo geral, aos produtos __ agricolas 
brasileiros, dificultando sobreman~ira o prcx:esso 
de recuperação e sustentação dos preços agrí~ 
colas. 

Qualquer proposta de recuperação do setor 
agrícola deve_ considerar a tendência histórica 
aqui apresentada de forma sumária e muito gene
ralizada. Não é_ possível ignorar que a agrope
cuária brasileira depende da recuperação do po
der aquisitivo da população e também da eficácia 
de_ uma série de medidas governamentais para 
o setor. 

Conhecer a situação atual da produção agrícola 
e pecuâria, analisar os principais instrumentos de 
politica agrícola, bem corno apresentar sugestões 
para o futuro, são assuntos específicos que deve
rão ser abordados em pronunciamentos futuros. 

Por hora, necessário se toma ficar clara a impor
tância de se reverter o·quadro anteriormente ex
Posto:-NE:fe, a Piodução de alimentos bás[cos é 
o segmento mais prejudicado no contexto de in
trodUção do processo capitalista no campo. Tam
bém é preciso recuperar Com urgência, o poder 
de compra da população, pois a agricultura brasi
leira não se pode desenvolver ao sabor das oscila~ 
ções do mercado externo nem depender exclusi~ 
váffiefítê de políticas governamentais que objeti
vem gaiciriti{ a-comerciâlização dos produtos ali
ment!cios. 

Muitos dos dilemas enfrentados pelo setor agrí
cola- podein -e devem ser resolvidos pela irnplan
taçâ6-de üma -i>olítlca governamental de médio 
prazo, capaz de garantir aos produtores rurais um 
período de tempo que lhes permita planejar seus 
investimentos com realismo e coerência, sem a 
preocupação com intervenções intempestivas e, 
muitas vezes, irresponsáveis do Governo, tanto 
no processo de comercialização qu~to no de 
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utilização dos instrum_ento~_ d_e incet)ti_vo e pro_.._ 
dução .. - ___ _ 

Só assim, o rne~r parque indushíal da América 
Latina poderá convl_v_er_ cóm _ 1,1m ·setor ~grí~la 
moderno e de desenv~:Mirnent9· homogêt:teó.-ca~ 
paz de resgatar, do subdesen:vo{vime_nto _e_ da, po.. 
brez.a, a grande massa ae-&rasile!ro~ @e, ~ulsa 
do campo, invade as cidades para fonnar o cintu
rão de pobreza que tão bem conhecemos. 

Era o que tinha a dizer, Sr.J7esidente_ .. (Muito 
bem!) - -

O SR. PRESIPEI'ITE (Humberto Lucena) -
Concedo a _palavra ao nobre Sen~dor L~\sier 
Maia. · -- ·· 

o SR-lAVOISIER MAIA (pps,- RN: PrO: 
nuncia o segu\nte: discurso.)_ ~J5r, Presideot.e, 
Srs. Senadores: _ 

A. Assembléia NaciOnal ConSUti:íínte ~á, JOgo 
mais, emendas ao novo te~_ cong,tittJd9p.a\~ que 
beneficiarão as ~ic.toem?res(!,~. peqUêRas em
presas l.ltbanas e pequenos· prôdU.tõres fJJrais. 

E$as emenç\as, que têm a lider~nç_i! do ~ena-_ 
dor Mansueta· de Lavort reQreSentam a sa_\vaçáo 
desses empresários que C:-oitff~mn-a_j)alav_~a dá 
Presidente da Repúb\k.a e do M.i_nistio da fazenda. 
Dl1son funaro, e que, hoje. arroStani:" õ rriã.lor sa-
Cfffido já i.mpçsto ao empresariado brasileiro. 

Todos se lembram do fa!Ttõso Plano Cruzado. 
Para resolver os prol?\effias Jã-éconoJlliá_ nadohal, 
em 28 de fevereiro de 1 ~&_6; fo~ _edt~do.-via ~ecrre-_ 
to-\ei, o Plano Cruzado, cujos ó~j_~t~?S prin~!pa~s
era acabar, definitivamente, _ _cõrri a Jnflação_ e se
pultar, de uma vez por ~<:{as, a correção _ _rrtone-: 
tária. 

Num c\ima de pu(o ernociooalismo e fantasia,. 
a grand~ maloria do povo brasileiro acorreú às 
ruas,. para solidarizar~se t:offi o Presidente daRe .. 
pública, com inteira confiança nas riiédidas políti
c:;o-administrati.vas ~ e<:.onômtcas adotadas pelo 
novop\ano. -- - - __ c · .. -'-' --- ·-

Poucas foram as V02.es~ como--a minha, que 
se levantaram em protesto~ "esse achado", ·pois 
com a experiência que tenho, ao _longo da minha 
Vida públ.io:::a, jamais poderia dar crédito a um pla
noeconômko que surgia mais por razõesxonjun~ 
turais qlle estruturais. 

A onda de otimismo e esperança Criados pelo 
Plano cruzado não suportou o primeiro teste ó.e: 
falta de bet'lS de con..$1.lfl10 e logo- se viu que a 
grande promessa nãQ ia alé:m 9os estreit0$limrtes 
da retórica tradicionql e da politicagem desen-
freada, -

Apuradas as urnas.ge novembro cle 19B6,_o 
mesmo Ciovemo -que tudo prometera, atraíçoou 
o povo, revogando, por decreto, o congelamento 
e as.Qemais medidas adotadas pe\o Plano Cru
zado. 

Os pequenos agriCuhores, pequenOs produto
res rurais, rnlcroempresários e pequenos empre
sários urbanos forarri tomados de suspresa, numa 
atitude indigna e pouco _recOmendáve\ e foram 
obrigados a pagar juros e correção monetária dos 
empréstimos que haviam contraí.<lo, sob ª- regên
cia do Plano Cruzado, que não lhes .exí__gfa essas 
condições desUJT'!anas. _ _ _ _ -

A fim de coibir esse .abuso inomlnáve1, o Sena~ 
dor Mansueto de Lavor e outros <:onsUtuintes 
apresentaram u~ emenda a ·ser inserida nos 
Disposições Ger_afs e T rarisitórias qU:e, em síntese, 
assim determina: ·-· - -

· _ . "Para efe~~o de Hquíd!3-çáo, rião _ir:J(:í~rá cor~ 
reç_ão_ moriet.áilà sobre os· se_gltintes déb"itos, 
nas perio~s indlcac!os: 

l-os decorrentes d_e erriPréstiMoS- ~re..: 
biaaõs a pe·quenóS riQricultores, a micfoém
pftsas e .a pequenas_ empresas, até 3.1 de_ 

- - ·dezembro de 1987; 
n:~os deCOrientes de- empréstimos con· 

çedidos ~-rnédi.os ágctcultoú~s-e· a média em· 
-presas, no peOOdo {le2,8 de fevereiro de 1986 
a .31 de dezembro de 1987; . 

· · m-os decorrentes d~- qúaisqUer outros 
~ _eOJpréstimos, no periodà de 28 -dé fevereiro 

a 31_de dez.Cffibro de 198$5." 

lnúfneras sã~ as ràzõe"S q~e r10s -1evaro a ap.Oiar 
esta emenda. 

._I~t~ip~meiro J~Qar, devem~· rE:leinbr8r ãs- dr
cunS1liiciaS}1i~Ro:::~s _ef!l c:fú.e esses empréstimos 
foraf!l cobfrafdos; pela vigência do Plano Cruzado; 
porcimto, em ateildimehto às- Próinessas do Go
verno federal;-erri Segundo lugar, é bom que se 
diga~ e oJãço ·cOJ)l autoridade de quero sempre, 
e cpm ~inCeridade··de ProP?sitO~_ e aÇões eSteve 
ao )a~q do pOVO - que os a'tirl!Jidos pelo Plano 
Ciuzcido não t"ên:t absolutamente nenhuma ru\pa 
pessoa~ pois o úi1iCb-p&:ado Que cometeram foi 
confiã.r no _GOVetrt"o' Federal, e este, lamentave1-
mente, não tem salcfa.do os compromlssOs aSSU:.: 
mldos nas praças públkas· do Brasil; em terceiro 
Ju.gar, anote-se, tamPêm, que o único responsável 
por esta situaç:ãó tã6tica São as autoridades de 
Br~SJ1ia que, depois de terem iludido o povo, agora 
qUerem -imPingir uma nova carga financeira aos 
qt,!e deixaram de produzir, por razões ~stranhas 
aOs seus rieg6c!Ds;-em quarto e último lugar, é 
preciso-r~eorc:Iar 90e_o GoVemojá ehttegou aos 
bancO~~- Viã decreto~1ei; os -recursos necessários 
às poSsíveis perdas oriundas da revoQaÇá6 desSe 
Plano. NãO há, -pOis, que ·se falar em prejulzo ban-
cário, de vez 4_ue os bancos já estão, desde 1987, 
réSSàtcidoS -:das perdas porverrtura existentes. 

Nesta horã de- afiinlaÇao naciOnal: deveinos 
não sornertte apoiar a emenda &:?_Senador ~n~ 
sueto de Lavor, mas t9mâ-la re_~idade normativa, 
votando pela sua api-OvaÇão, Poís SõaQrndo a:ssfrn 
e~e_mos fai::erid.Q re_~omat ao -~eto~ produtivo na~ 
ci~nal !'"_il~s_ de_ J!l[Croel11presáríos que se en
contram em fnaqir~lpl_ência por cu)pa exclusiva 
do Oovemo Federal. 

Estarémos unt4oS·~eSta ~rU~ada ~m defesa da_ 
llvre iniciaP:va_Prasifeira, para faier -valer o bo.m 
sen:;;o e 9,~pínto pdblíco, · 
- -O,ri1andato constituinte__que _o povo, em e-1ei

c;õe_s livres, nos c;:o.nfiou, impõe _que sejamos fiéis 
aos ditaines_ da opiniãO pública brasileira, escre
vendo no texto da nova Constituição todas as 
aspirações populares. 
_ Reiir:ar a correção_monetária dos empréstimos 

contnúdos na infeliz. era_ do Plano êruz.ãdo, além 
de ser um dever de justiça so<::ial é, sobretudo, 
uma afirmaÇão da Constituinte que não se deve 
dãbr_ar perãnte cs captic_!los e pressões de um 
Governo ?esalmado e inJ~ons~üente __ que a cada 
f}_or~ -~~pu(~ as esperanças Qo povo e provoe:.a 
a ifil_ de toda a Nação. 

-Si?lidarizo~me- Corit o .ilus.tre ~presentante .de 
Peman1buco, Senador Maitsueto de Lavor, e enfi.. 
leiro.:-m~rna· §fáiíôe legião doS qúe lUtarao sempre 
em" favor ~_s menos _éif9ituhados, daqueles que 
enfrentam as agrurãS de uma economia estati-
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za~. como é a·t;C1so dos_qenefidários_de~ ~rt?Vi· 
aenciai ~erirla. - . -, . . - ~ 

' ~ Mântfesto~ deSta tribuna, rfii~ Põsiçác favorá
"elã emenda que dispensa a -correção rnon"~a 
~ e,mPrêstiinb~ t:ontraídos por esses brasileirOs, 
~e J!lere"Cen_i ~ -~~buiç~o cíyícà -de todos nós. 

A hístóiia marcar~ pãra serhpre os que me.is 
Uf!la vez traírem o povo. __ 

Tenho dito, Sr. Presidente. (Muito bein\) 

O SR. PRl!SiDEJiri'E (Humberto Lucena) -
Concedo a palavra ao nobre Senador Mário Maia. 

. , Q S.R. IÍ\ÀiuO MAIA (PDT - AC. Pronuncia 
o .seguinte d~rooJ- sr: Presidente, Srs. Sena~ 
dores: 

O ~' no. final do século passado e início 
deste, também fez sua revolução. A d~ferença com 
as demals revoluçõ_es Qrasileiras é que a luta do 
povo ac:reano foi para integrar-se ao Brasil, fazer 
parte_ d~ Pátrj"a, da nacionalidade brasileira. FOi 
um ternpo duro, muitas lutas, guerras e mortes. 
A. híst6ria da conquista e dominação daquelas 
terras inóspitas por brasileiros _está ainda à espera 
de seu historiador maior, um épico_ que ainda 
veremos em livro escrito por aJgum iluminado 
da literatura brasileira. Aquela luta, Srs. Senadotes, 
era uma luta de brasileiros contra: e-strangeiros, 
brasileiros conquistando terras que julgavam lhes 
pertencer por direito de posse, por usocapíão, 
se assim podemos dizer. O Governo da República, 
na época, ofereceu integral apoio, reconheceu o 
direito de posse; colocou seu mel.hor diplomata 
-- ~arão do Rio Branco ..- para negociai" cOm 
os bolivianos e, ef11 1903, ·os a.creanos obtiVeram 
sua grande vitória, anexando aquele territ6rio aq 
Brasn. 
- Recor4o aos nobres colegas. corno- já disse, 
que ac(Uela foi urna luta de brasileiros contra es
traogeíros. HoJe, o Acre passa por uma nO"/a ttlta. 
Desta vez, é uma luta também de dominação, 
porém de brasileiros o:::ontra brasileiros e, ern mui
tos casos, de _estrangeiro~ contra brasil.eiros em 
nosso ·próprio território. E Ufl)._a luta de latifun
diários, _grileiros do sul contra 0$ possêiros, os 
seringueiro~. _os trabalhadores rurais sero-terra 
que. desde o infcio do Séc:ulo habitam aquelas 
paragens, nelas foram garantidos e confirmados 
pelo Governo da República, através de Barão de 
Rio Branco e do Tratadq de Petrópo_lis; por e\as 
lutaram e, por certo, lutarão novamente. A terra 
é.o último _reduto da ~sistêncta de um pc>vo que 
já ele!-!_ tudo e mais não pode dar. Lutar_ão pefa 
terra, Hoje, com a criminosa_ omissão do_Govenlõ 
a'Creano, ptevale~ a. vi.olência_ desri1eidida contra 
os mais frat..os da e$C:ala social acceana e brasileira 
que são, justamente, os 5er:irigueíroS, ~oS tr$alha
dores rurais sem terra 

A. oril1ssão do Ci.ovemo e·o mándato da impuni~ 
dade por ele jogE\do sobre os o.mbr_os dos reSpon~ 
~is peta escalada de cn'rnes qu~ _vêrO aC:oilte· 
c:-endo, são os principais responsáVeiS peta bola 
de ney_E:, éll) __ que se transformou a violência rural 
no ES{ado_çi.Q Acre._AJ:rtes_em um~ te_rra __ que só 
viu sangue de seus filhos para tornai--·se brasileira, 
hoie, encharca s_eu seio com o suor. do tra_balha
dor, que tem o Produto de seu trabalho usurpado 
pelos podero?os locais e o:::om sangue da injustiça 
c"offietidacontrainoc~ntes. _ -~~-~---=-~~--'------ _ 

Há alguns anos, foi o assassinato do líde( sindi
cal Wilson Pinheiro, PreS'dente do Siridicato ·cios 
Trabalhadores Rurais de 6rasilêla; em maio últi~ 
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mo, foi a vez do Sindicato dos Trabalhadores Ru~ 
rais de Xapuri que, Ceri:àdo pai' pistoleiros, teve 
dois de seus miados, ambos menores, Manoél 
CUstódio e RaimundO Perelrã, 9-r'aVém.ente feridos; 
sábado últimO, novamente, ó sahgúé c:le.üm lider 
sindical foi derramado no soJo acre:a.Oo, fv.;1ír Igíno 
Almeida, morto a mando das mesinas forças que 
aterrorizam os trabalhadores rurais acreanos. 
Nesse meio tempo, roças queimadas, animais 
mortos, casebres destruídos, jovens e adultos es~ 
pancadas. 

Há duas décadas este processo começou. Os 
latifundiários desalojam à força os antigos passei~ 
ros. com base em documentos de duvídosa pro
cedênda, e devastam a heterogénea floreSta ama~ 
zônica, os seringais nativos - a grande riqileza 
da Amazônia -. para em seu lugar dar vida a 
campos de pastagens. Enquanto a Cohstituinte 
aprova dispositivo, tomando a flOresta amazónica 
patrímônio ncicionaf, com. o apelo de toda a sacie~ 
dade brasileira, os grileiros e oSiátifundiários, com 
apoio de governos omissos ou interessados dire· 
tamente, devastam as florestas, os -seringais, as 
vidas humanas que há tantas décadas lá existem 
ou existiam. 

É preciSo um alerta nacional, é preciso a denún
cia forte e_ sistemática, é precisO,- acima de tudo, 
o desmascaramento desses_ governantes dema~ 
gagos_ que, frente às câmeras de televisão, têm 
uma-postura, um discurso, logo após o apagar 
das luzes dos refletores da m_ídia eletrônica, esses 
mesmos ·governantes transfiguram-se de cardei~ 
ros em vampiros e sugam o- sangue do povo 
brasileiro.· 

A impunida-de é o maior estímulo à violência. 
O Governo aCi"eanO nada fez para evitar tais cri~ 
mes e nada está fazendo para punir os executores 
e seus mandantes. Todos sabiam que, rri.ais cedo 
ou mais tarde, esses crimes iam acOritecer. Nada 
foi feito para preveriir e inais um Chefe de famí1ia, 
entre tantos outros, foi abatido pela sanha peço
nhenta da ambição desmedida do latifúndio e 
pela cumpli<:idade e criminosa omissãO do Gover
no acreano. 

Basta de demagogia. Este GOveinà do Acre 
não tem uma obra a seu favor, nem mesmo ape· 
nas uma. Ele, naturalmente, pensa que saliva, 
conversa, propaganda são suficientes para enga
nar o povo. Não são. O povo vai i-nostrar isso 
muito em breve. Os trabalhadores rurais vão rea
gir e esses crimes não mais ficarão impunes. O 
Estado do Acre merece ser tratado com mais 
dignidade. 

Era o qu~ tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito 
bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -
Concedo a palavra ao nobre Senador Afonso Sao
cho. 

O SR. AFONSO SANCHO (PDS- CE. Pro
nuncia o seguinte discurso.) -Sr. Presidente, 
Srs. senadores, com e:logiável tenac_idade, as lide
ranças empresariais de Câ.mocim vêm lutando 
pela reativac;ão do porto daquela cidade, tendo 
em vista a sua importância na dinamização do 
desenvolvimento de extensa área do norte.do Es
tado do Ceará. 

O marco recente mais relevante __ de_s~ luta foi 
a reunião promovida em 1985, sob o patrocínio 
conjunto da Federação das Associações doCa-. 
mércio, Indústria e Agrope<:uária do Ceará- F AM 
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CIC -;:-:-.~do qlJPe de Di retores Legistas - CD L. 
e ~a Assoc_iação Comercial do Ceará - ACC, 
congregando em Càmocir'n as maiS expressivas 
lideranças da. Zona Norte do Estado. 

Resultou desse .encontro um documento-que, 
em PrOposiçÕes breves.e precisas, define os prin
cipais projetas cuja execução gerará impacto ca
paz-de acelerar o desenvolvimento de toda a refe~ 
rida área. Três desses projetas se destacam: o 
do porto, o da indústria pesqUeira e o da im:lústria 
salineira. 

Tanto no decorrer do encontro, _como após, 
a FACIC iflterriledio_u_ uma série de cantatas com 
autorida-des estaduais e federais, visando acelerar 
os procedimentos ne_cessários para que as pro
postas_ dos empresários foss.em executadas no 
mais curto prazo possível. 

No ano- ·seguinte, 1986, próximo ao término 
da administração estadual, em ato solene_ reali
zado no Palácio da Abolição, o Presidente da Por
tobrás, na presença do Governador do Estado, 
assinou documento oficializando _a destinação de 
recursos para desobstruir a barra do Porto de 
Camocim. O processo que deu origem à alocação 
dos recursos continha a defmiç:_ão das especifi
cações técilicas requeridas para assegwar a reati
vação do porto. 

-Contudo, a implementação do projeto resultou 
inçqn_slusa, sendo as obra~ suspensas em virtude 
da inadequação dos equipamentos postos na exe
cução_ das_ dragag-ens necessárias. Além_ dessa 
inadequação quanto ao equipamento, foram dra
gados trechos das margens do rio" Core_aú, áo 
invés da barra do rio, onde o projeto da Portobrás 
previa que se vie~ a alcançar <:ata de 4 metros 
no acesso ao porto. 

Retomam uma vez mais as lideranças empre
sariais de Camocim à luta que vêm empreen
dendo, por entenderem ·que_as proposições for
muladas em 1985 mantém a_ sua atua1idade .. A 
execução dos projetas sugeridos é condição in
dispensável ao desenvolvimento- de toda a z.ona 
norte do Ceará E no elenco de projetas, a dêS.obs
truÇão da barra do Porto de Camocim continua 
a ter prioridade maior. 

Ademais, uma anáJise isenta da realidade local 
demonstra que enquanto o poder público pouco 
fez pela área, a iniciativa privada continuou a reali-
Zar os seUs in_VeStiffientoS._ -- - - -- -

Diante_ déssa drcunstância, não pleiteiam os 
empreSãrloS de Cainocim que hajã-qualquer inter
venção no setor privado, mas apenas que o Esta
dó, óirTij.)iindo o papel que a Constituição lhe 
atribui, assegure os meioS mínimos indispensá
veis_ para que as atividades económicas privadas 
se desenvolvam _competitivamente em relação às 
_regj§es vizi[lhaS. Com isso, gãnham os empre
sários _com a çonsc;>Udação de _suas_ empresas, 
gariha o Governo com o aurriento da ãrreCadação 
e ganha a população por efeito da expansão do 
emprego. 

Dado.s recentes da indústria pesqueira de Ca
moclm demonstram que a frota composta em 
1985 por247 barcos passou, em 1988, a totaliZar 
480 embarcaÇõeS .. ----- -- ___ "-
- QuatitQ aos friQorificos, eram quatro em 1985, 

sendo que destes apenas dois se encontravam 
em ativiaade e dois desativados. Em 1988, os 
frigoríficos passaram para seis, permaneéendO os 
mesmos em atividade no ano de 1985, tendo 
sido reativados os outros dois e c:onstruídos mais 

dois frigoríficos novos. __ O conjunto comporta a 
frigorifiCâção" de 1.800 toneladas de pescado, o 
que corresponéfe a cerca de 90% da capacidade 
de frigorificação de Fortaleza _e o -dobro da capaci
dade instalada em São Luís. 

k;, oficinas de manutenção_ e reparos navais 
passaram de oito, em 1985, para dezenove, em 
1988. Paralelamente, as fábricas de mansuás e 
de redes de pesca passaram de cinco para doze 
nos dois anos sob análise. 

Por decorrência desses_ investimentos, a produ
ção de peixe passou de 2.000 para 6.000: 'tonela
das, a de camarão passou de 100 para 200 tonela
das e_ a de lagosta passou de 250. para 1.750 
ton~Jadas, considerando-se_o intervalo entr_e 1985 
e 1988. _ 

Importa levar em consideração que a atividade 
pesqueira inoviroen~ O-comérciO local, seja em 
relação a mantimentg~, _cpmbustíveis e oUtros 
materiais, absorvido_s pelas tripul~ções, pela frota, 
pelo pesSoal de terra e pelas unidades de apoio 
sedt;;t<;las nª ctdade. . 

O .emprego -diretamente vinculado à atividade 
pesqueira alcanÇa cerca de 3.000 pessoas, com
putahdo-se tripulantes das embarcações e pes
soal de terra, o que corresponde a 20% da popu
lação economicamente ativa de Camocim. Não 
se incluem nessa estimativa. os empregos indi~ 
retas. _ _ _ 

T ado esse conjunto foi ~sponsável pela gera~ 
ção de US$ 84,5 milhões em divisas, em 1987, 
o que correspondeu a 65% das exportações de 
peScado do Ceará naquele ano. Dados para 1988 
não se enCon_tiam disponíveis. _ 

Mesmo tomando como ]:)ase a cotação oficial 
do dólar, corresporideflte -ã Ci$.177,Õ5, a_s ~XJ><?r~ 
tações de pescado de CamOcim em 1987 repre
sentaram Cz$ 15,0 bilhões. 

Ora, a dragagem da barra do porto está hoje 
orçada em Cz$-150,0 milhõé. Esse valor corres· 
Poiide a apenas 1% do valor exportado. 
· --Torna.:.:se;- por consegUinte, difícil de enteti.der 
a omisSão do -Goverli6 fideral e da Portobrâs em 
partiCular, deixando incluso o projeto do porto 
de Camodm. Não p-odem as autoridades federais 
alegar desconhecimento, porquanto a defesa do 
projeto do porto vem sendo mantida com persis
tência desde-1985-ã eStã data. 

A cota def 4 metrOS do Porto- de- Camocim e 
a indústria pesqueira são apenas uma parte da 
questão: Resta ainda por analisar a atividade sali
neira, que farei futuramente. 

Era o_-que_tinha a dize_r, Sr. PreSidente. (Muito 
bem!)_ 

O SR. PRESIDENTE (Hwnberto LLtcena) -
Sobre a mesa, oficio que será lido pelo Sr. Ptirnei
ro-Secretárlo. 

É lido o seguinte 

Brasília, 20 de junho de 19_88 

01.36188 

Senhor Presidente: __ _ _ _____ ~--
Nos termos regimentais, comunico a Vossa EX

celência, para _as _4e'1dqs __ fins, a indicaçãC? do no
me· âó Sr. Se-nador Afonso Sancho com_o Titular 

--da ComisSão de ReJEições Exteriores dO Senado 
Féderal! em substituição ao meu nome. 

AproVeito a opOrtunidade para renovar a Vossa 
Exc:elênda protestos de consideração e apreço. 
- Jad>as Passarinho, Líder cto PDS. · 
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O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -
Ser:á feil:g3 a substituição ~olidtaqa. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)
A Presidência recebeu as Me:n.s~ns n" 129 a 
131. de 1988 (n•s 231 a 233188. na origem). de 
21 do corrente, pelas quais o Senhor Presidente 
da República, nos termos elo art. 42, item VI, da 
Constituição, e de acordo cpm o art. 2:9 da Resolu
ção n~" 93n6, do Senado Federal, solicita autOri
zação para que as Prefeituras Municipais de ltabe:
raba (BA). João Câmara (RN) e Campinas (SP) 
possam contratar operações de crédito, para os 
fins que especifica. 

Nos termos da Resolução n~ 1, de 1987, a Pfesi
dência designará, oportunamente, o Relator das 
matérias. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -
A Presidência Ierilbra aos Srs. Sen.adctres que 
amanhã, dia 22, às 1 o hora_s e 30 rpinufós, ser a 
realizada sessão_ especial do Senado, destinada 
a reverenciar a memória do ex-5enad_or-AntoniO 
Farias, de acordo com a d~llberação afrterior do 
plenário, ao aprovar requerimento de autofiã-do 
Sr: Senador Ney Maranhão e outros SfS· Sena· 
dores. 

Desta fauna, oãR grão deS:iQOadas mcitérias 
para a Ordem do Dia. 

O Sr. Marcondes Gaddha- Sr. Presidente, 
peço a palavra pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -
Cóncedo a palavra ao nobre Senaçlor Marcondes 
Gadelha. 

O SR. MARCONDES GADEI.HA (PFL. -
PB. Pela ordem. Sem revísão do orador.)- Sr. 
Presidente, Srs. Sena.doreJ'!: _ _ _ ~ 

Hoje tivemos u_m_a sessão especial, entremeada 
de aigumas sentenças nostálgicas, e toda ela dedi~ 
cada à despedida do eminente Senador Fefl}ando 
Henrique Cardoso dos. quadros e da Uderança 
do Partido do Movímento Oemocrát;.._co Br_asileirc;>. 

Esse fato singular, Sr. PresJdente, desarmou um 
pouco nossa preocupação e nossa guarda com 
relação aos obje:tivos fun$mentais a que se pro
punha o Senado Federal na rnanh~ de hoje, ou 
seja, a votação das meQsagens referentes à esco
lha de Chefes de Mi~o Diplomáti<::a. 

Como sabe V. Ex', .estão encalhados, literal· 
mente encalhados 16 Mensagens para escolha 
de Embaixadores. aguardando uma decisão do 
Senado Federal. E com_ela também estão_imca· 
lhados nossos negócios exteriores, e com ela tam
bém estão atrasadas as nossas ações diplomá
ticas em pelo menos 30 países, po[-qUe muitos 
desses embaixadores exercem funç:ão cumula~ 
tiva. 

Sr; Presidente, pode parecer quixotesco, mas 
temos que marcar a posição do S~nado nesta 
manhã. V. Ex~ - investido na responsabilidade 
maior da condição dos tr~balhos e dos destinos 
desta Casa e da respeitabilidade do Sen~do Fede
ral- certamente há de dedicar todo o seu empe· 
nho para que, perante a Nação, fique bem claro 
que, pelo menos, a Direçáo do Senado Federal 
e algumas das suas. Udes_anças g4_erem resolver 
este impasse gerado por uma obstruçãÔ que já 
se prolonga demasiadamente e que j~ perdeu 
todo seu sentido. 

Assim sendo,_Sr. Presidente, peÇO ãV. .EXf.plÔr· 
rogue esta sessão, até que se completem, pelo 

DIARIO DO-CONGRESSO NACIONAL (Seçâo 11) Junho de 1988 

mer~®. as quatro hoiÇI.& r.egimenta~ uma vez que 
hoj~ Começamos mais tarde. ., -

_ ~ Â_s:e,s_s_ãg c~meço~ dePOis dasll h~;aS,"pOrque 
o SE:nã.do aguardava pacientemente que o Partido 
do Movimento Democrátie.o Brasileiro_conciliass_e 
seus problemas em outro foro, reunido- qtre se 
encontrava em u,ma das salas das Comissões, 
decidindo problemas internos, enquanto_ o horário 
preVisto para- à seSsão~ passava para outra faixa, 
bem além das 11 horas. 

Sei que, -dentro -em pouco-;ieremos a CoriCOr~ 
rência dos trabalhos da Assembléia Nacional 
Constituinte. Mas sabe também V. EX' que aqueles · 
trabalhos noimalmente não ganham curso en· 

- quanto não se procede a verificação de quorum, 
a verificação de presença. 

Assim sendo, solicito a V. Ex', embora possa 
Parecer" este gesto quixotesco, ccmvóque os Srs. 

-Senadores a este plenário, para votarem a matéria 
·que já foi discutida na sessão passada. 
·'""' Peço a V. Ex•, Sr. Presidente, faça esse apelo 
peJOs -microfoneS, e; elii S'eQúida, acione as CÇlm

"pãinhas e anuncie que, de qualquer forma, tenta
remoS votar essa matéria enquanto tempo houver. 
Na pior das hipóteses, Sr. Presidente, teremos 
cumprido nosso dever, e teremos mostrado-que 
esre- Set:iãdo está atento para suas responsabi
lidades constitucionais, está em. débito com a opi
nião pública, está em débito com a nossa dipl6· 
macia, está eni. débito, afinal de contas, com todos 
quantos esperam que esta casa; mais do que 
uma Casa dedicada ao exercício da sua função, 
sejá fãfubém uffia Casa capai de exercer exem· 
plaridade sobre outras agências da sociedade. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -
Nobre Senador Macondes Gadelha, a Presidência 
compreende a preocupação de V. EX', que é' tam· 
bém sua, quero tange à apreciação da matéria 
incluída na Ordem do Dia de hoje. E, neste senti· 
do, sabe V. EX' que indusive, re~izamos no Gabi
nete da Presidência uma reunião com Os Srs. 
Uderes, justamente para fazer um apelo para que 
o Senado, no menor prazo possível~ deliberasse 
a respeito das indicações dos Srs. Embaixadores. 

. );ntretanto, V. Ex~ há de c:;onvir ciue não só n~o 
temos no momerito sequer Oilie SI's. Sel')adores 
em plenário - ó que- me impede de manter a 

_-presente sessão _:;_. como,- por outro lado, a As
sembléia Nacional Constlti.iihte Vai t.er a sua ses
Sã"oPienária iriStalada daqui a 9 minUtos, e a priori
dade dos trabalhos da Constituinte, como sabe 
v: EX', é abSOfuta, tãnto assim que fiZemos unia 
reforma no nosso Regimento e do Regimento 
comufn dOLoO_QféSso Nacional para assegurar 
éSSa~ preferência- da Constituinte. Daí por que a 
P"i-e5ídêticla-ltão tem como atender ao reclamo 
de __ v_. -~,--por·inãiS que-recànheç:a O seu alto 
proPósko. -
~~etanto, aproveito a oportunidade para ape
lar:, _rn_ID_s_ uma vez, às Uderanças e a todos os 
Srs_. Senadores, para que na próxima sessão do 
~enad_o Federal, -quando voltaremos a incluir a 
m_atéria na Ordem do_Dia, tq4os acorram ao ple
r@:rio, a fim de que posSamos, de uma Ve~ Por 
todas, deUberar a respeito dessas imPortantes in· 
dicações. 

-·O sr:-JBmlfHãcidad ~-sr: Prestdénte; ·peÇo 
a palavra pela ordem. 

, 0: SR._ PRESIDENTE (HuJ!Iberto Lucena) -
; Çon~~Q--él-. palavra a .o nobre Senador Jamil Had-

. dad. . · · · : 

O SR. JAMIL HADDAD (PS)3 - RJ. Pela 
ordem. Sem revisão do orador,)':---Ouero deixar 
bem clanJ, Sr. Presidente, quando o Senàdor Mar
condes Gade1ha solicita que V. ~ avance no ho
rário da Constituinte, há uma deliberação de que 
os trabalhos da Consfituinte nãq· podem confli· 
tar·se com os t(abalhos da Câmara dos Depu-

, tados e do Senado Federal. Entend9 até .o açoda
mente do nobre Líder Marconde_s _Gadelha, já que 
S._ EX' rião deix~ de ter razão q!.l{UJt9 ?O Problema 
da brdem do Dia relacionado ÇOfl! _a aprovação 
dos Srs. Embaixadores. 

QUero_ ·dfze_r tCJmbém que cO-nsidero· eXtremá~ 
mente grave ·o fato de não _estar t~bé:m -incluído 
na Ordem do Dia uma série de créditos para Esta
dos, como é o caso da Cidade _dQ RíO de Ja_neiro, 
-e já ouVi de S. Ex", Sr. Pre&idente, que colo"caiá 
na Ordem do Dia da próxima sessão essa matéria 
~ que tiveram desabamento de encostas, que 
necessitam de contenção, acarretando problemas 
sérios para a população, matérias essas _que não 
entram na Ordem do Dia. 

Sei de outros Es@.dÇls que também têm obras 
urgentes a realiz~r e não_ chegaram_ à Casa as 
mensagens do Poder Executivo. Isto é que está 
criando difiCuldades. Vamos ser realistas, (fão va~ 
mos esconder o sol c_om a peneira; h;€1 neceg.. 
sidade de um acordo, para que se desamarre 
essa pauta da Ordem do Dia. __ 

Então, sejamos honestos, v~mo·n9~ sentar à 
mesá e, êritão, tentar um alto entendiiTlento, no 
sentido 4e que todas as matérias sejam aprova· 
das, _sem ·disCrirrifuação de E_staçl.o ?Jlgum da Fe· 
deração. -

~- S_r. '!"iolri:oriéles Gade1Jia- ~ Presidente, 
peço a palavra para contestar a qUestãO de ordem 
leyan_!:ad~ pe}o nobre Senador Jami~ Hadd?sf· 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)_
Não houve questão de ordem, riob:r~ Senador 
Marcond~ Gadelha, mas V.~. como Líder, pode 
falar para 1.:1ma c_omuoicação urgente. 

· ·o·sr. ·M~;..;;~deS-Ga.deHaã-- Eniâõ,-peço 
a palavra, Sr. Presidente, como üder. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)
Tem a palavra V. Ex'. 

O SR. MARCONDES GADELHA (PFL -
. PB. Para uma comunicaç:&o urgente. Sem revisão 
do orador.)- Sr. Pre5ideilte, Srs. Sen"adores: 

Gostária de d~~r l?:em çlar.:q_ql,!.~_esta ~derança 
tem transigido com a idéia de n~ociaÇiiO para 
vOtaÇãO não apenas deSsas matériàs cOmo de 
quaisquer matérias de interesse do Senado Fede
@cl e de inter~ss_e d_g P-ªis,.J~_mai~.hO!:IV~ obstrução 
de parte desta_ Udérança ou de parte_ 9o G-Overno 
com relação_ à tri!Olit~ção dess,as JTlatériaS e ja· 
mais houve: resistência de nossa parte a urri enten-
dlmenio e à negodã:çãO. · _ -
· ._.Há aígüiri tempo o Senador:Fernaitdc:ri-renricn.te 
CardosO dizia -que vobiria esfa matéria, desde que 
fossem liberados recursos para três Estados ditos 
em oposição. Alagoas, Bahia e Pemaf'!'lbuco. Le
vei pesSoalm~nte o pleito ou a objeção do Sena· 
dor Fernando Henrique Cardoso ao Senhor Presi· 
dente da RepúbliCa José Sarlley e Sua ExcelêrlCia 
faitçou- iiffi rêpto: "Diga ao Uder do PMDB que 
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me mostre quais são os recursos que estão sendo 
bloqueados que eu os libérar'ei Mediatamente". 

ATA PA 26' SESSÁO, REALIZADA ATO DO PRESIDENTE 
EM 7 DE JUNHO DE 1988 N• 88, DE 1988 

(Publ!c~d~ no DCN- Seção U- de 8-6_-88) O Presidente dO Senado Federal, no uso das 
-RETIACAÇÃO_ '"atribuições_ que Ihe Confere -o Regimerito Interno 

· e corls_iderând()o disposto na Lei n" 7.432, de 
tiiP-áQina -nO)õ(Yg;.z~cõJlúíã, na fala -do Presi- 1_8 de dezemOr9 de 1985, tendo acolhido ~ runda-

de'!t~ erri ~~~?~a~Õ d.:: Se~Sá? conjun~, mentação apresentada na Proposta de Ajusta-
Onde se Jê: menta do Oiçãinento Próprio do Funsen n" 3, 

Em seguida, Sr. Presidente, fOi levantada outra 
contra-proposta, vendo-se o vazio nesse aspecto -
de liberação de recursos. Levantou-se a idéia de 
que o PFL estaria obstruindo, ou o governo estaria 
contra o andamento do projeto de lei que tratava 
das eleições municipais: FizemoS, então, um en
tendimento com· o Senador Fernando_ Henrique 
Car-dos_o:- votamos o projeto de eleições muni- O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -
cipais e V._ ~s votam as mensagens sobre 05 A Presid_ência convoca sessão do Congresso Na-

de 1988, resqlve _ad ref~nclum da Comissão 
Diretora: . . . 

Embaixadores. ____ dona! para o -dia 16. quinta-feira,- às 9 .horas e Art. 1"- AjUstai --p orçamento. dã despesa do 
Funsen~ que, mediante remanejam~nto entr~ su-

Sr. Presidente, votamos com a maJor boa fé, 
com o espírito mais desarmado~_c_om o peito nu, 
com a alma desabrida, votamos, Sr, Presidente, 
o projeto de lei referente às_ _eleições r'ni.micfpais 
e não houve a contra partida do PMDB, ou de 
quem quer que _estivesse interessado na obstru
ção da matéria. 

Hoje, Sr. Presidente, por ironia da sorte, nó úti
mo instante o Senador Fernando Henrique Cardo
so é conduzido à triDuna para fazer seu discurso, 
e seu discurso acaba sendo, à sua revelia, contra 
a sua vontade, sei bem acaba sendo um_ instru
mento de obstrução, mais uma vez, dessa matéria 
de interesse da diplomacia brasileii"a, que não tem 
nada a ver com a saíd_a, ou nenhuma responsa
bilidade pela saída, do Senador Fernando Henri
que Cardoso dos quãdros do PMDB. 

Agora, Sr. Presidente, surge uma nova idéia 
do Senador Jamil Haddad, ou S:eja, a de que vota
mos, desde que outras verbas sejam liberadas. 

Gostaria de mostrar a este Plenário, a esta casa, 
quanto é dura a vida de um diplOmata longe de 
casa, da sua_ terra_ e ~a _sua família, sofrendq não 
apenas as agruras da saudade como todos os 
problemas e_diatribes da vida diplomática; sujeito 
a agressões, lá fora, a seqüestros e a toda sorte 
de vicissitudes, e não encontrançlo amparo nem 
no seu próprio País. A verdaçie_é _que a cada dia 
apresentam um novo pretexto para que não se 
vote essa matéria. É dolo_ro.?Q, mas tenho que_ 
dizer: esses diplomatas são, agora, reféns em sua 
própria Nação. QueremOs saber qua1 é o resgate 
que vai ser cobrado pelos obstrucionistas na pró
xima semana. O de hoje é a votaçãp_da matéria 
de interesse do Rio de Janeiro._ 

Comprometo-me a votar a matéria solicitada 
pelo Senador Jamil Haddad .e peço a S. Ex' que 
colabore conosco. Invoco, também, os brios de 
todos aqueles que já se comprometeram com 
essa matéria, para que assumam esta responsa
bilidade, que não é só nossa e do Governo, que 
não é do interesse do Presidente da República, 
mas da Nação brasileira, que está sendo prejudi
cada, no momento em que começa a se abrir 
para o exterior, por essas razões miúdas de inte
resse local, que não têm nada a ver com a imagem 
que este País precisa ter no concerto internacio
nal. 

Era o que tinha a dizer Sr. Presidente. (Muito 
bem i) 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -
Nos termos do§ 49, do artigo 180, do Regimento 
Interno, declaro_encerrada a sessão. 

(Levanta~se a sess_ão às 14 horas e 29 mi~ 
nutos.) 

30 minutos,: .. 
batividades, sem altefação no montante de Cz$ 

Leia~se: 

. O SR. PRESIDENTE (Humberto LuceÕa) -
A Presidência convoca sessão do Congre$So Na
cional para o dia 9, quinta-fefra, -àS 9 horas e 
30 -rõínUI:Os;... ---

329.800.000;.00 (treienlOS e vinte e nove milhões 
e oitocentos mi(_ crut.ados), aprovado pelo Ato n" 
24(88, desta Presidência, passa a apresentar o 

_ seguinte desdobramE:nto em termos de detalha
mente de gastos pela n?ttureza da despesa: 

Rubrica 
3120.00.00 

--3131:00.00 
3132110.00 
3192.00.00 
3231.00.00 
4110.00.00 
4120.00.00 
4192.00.00 
4250.00.00 
4313.00.00 

ESpeclftcação Valor em Cz$ 
Materia1 de Consumo o .,_ 13.200.000,00 
Remuneração de serviços pessoais _ 50.®0,00 
Outros serviços e_ enCargos - 27,000.000,00 

_ Despesas de exeecícios anteriores __ 41200.000,00 
Subvenções sociais a entidades privadas 15.000.000,00 
Qbraseinstala.ç:ões -- - __ 185.00opoo,oo 
Equipamentos e materiais permanente 17.000.000,00 
De,spesas de exercícios -ante dores_ 600.000,00 
AquisiçõeS títulos capital já integralizado _ 300.~00 
COntribuições_a fundos 30.000.000,00 -
TOTALDADESPESA ~ 329.800.000,00 

Art._ 2? Aprovar a1terações no programa de trabalhO do F uri?e.J}, com o seguinte de talhamento_ 
anatitico: -

Subatividoide!Natureza da DeSPesa 

02.09.0101001A000.950- Suporte A ação legislativa 
3120.00.00 Material de consurno_ 
3131.00.00 Remuneração de serviços pessoais 
3132.00.00 ___ Oútros serviços e encargos 
3192.00.00 Despesas de exerckios anteriores 
4120.00.00 - Equipamentos ~ rnateriai:;. permanente 
4192.00.00 Despesas de exercícios antederes 

-TOTAL 

1.200.000,00 
500.000,00 

19.000.000,00 
41.200.000,00 

1.000.000,00 
600.000,00 

63.500.000,00 

02.09.0101 001.4Ó00.951 -Edifica-ções e lrista1açOes para o $ena'd0 -Fede-ial 
4110.00.00. Obras e instalações 185--:oOO".CfOO,OO 

TOTAL 185.000.000,00 
02.09.0101001.4000-.952-Reequipamento e reapareihameiitd-de Uillaaaes 
4120.00.00 Equipamentos e materia-is permanente ----.- ·-- · -- - t5~oó6.oóó,oo 

TOTAL 15.000.000;oo 
02.09.0101001.4000.953 -Habitação para servidores 
4313.00.00 :contnbulções a Fundos 30.000.000,00 

TOTAL '- -- -- -30.000:01J0,1JO 
02.09.0101001.4000:954-Assistência médica e social 

3132.00.00 Outros serviços-e encargos · _ 5.oa<fooo;oo 
4120.00.00 .EquipamentoS e materlars Peffrianehte- 1.000.000,00 
TOTl\L 6.000.000,00 

02.09.0101001.4000:955-ServiÇos poSl:àis e de teJecomunicações 
3132.00.00 -Oútrõ~-SerYiços e encargos _ _ 1.000.000,00 
4250.00.00 -Aqusição Título Rep. Capital já ili.tegrâ'lizado 300.000,00 

TOTAL - .. 1.300.000;0IJ 
02:09:0101001.4000.956-Reparos e conservação de bens móveis e imóveis 
3120.00.00 - Material de c;:onsumo 12.000.000,00 
3l32.00.00 _ Qu_f.to:s servíç;OS e encargos · 2.000.000,00 _ 

TOTAL -14.ooo.ooo::oo 
02.09_QIQlQ01.4000.957 -.Assistência financeira a entidades 

_-3:23.DJO:tkf- _SubvençÕes_ sociais a entJ.dades privadas 15.ooã~OOO,b6 
TOTAL . . ~15.000.000,00 
TOTAL DE PROGRAMA DE TRABALHO 329.éilO.óoO,Od. 

Art. 39 _ Es.te Ato entra em vigor na data de sua publicação. 
Senado Feder,al, 20 de junho de 1 9~~-· - Humberto Lucena. 
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ATO DO PRIMEIRO-SECRETÁRIO 
ti~>G, DE-1988 

Cria a Comissão Perm_anente de Con
trole e Fiscalização <!o Serviço Alimentar 
no âmbito do Senado F~ral e órgãos 
supervisionados. -

O Primeiro-Secretário do _Senado Federal, 
usando .da c_ornpetência que lhe confere o art. 
57, alínea "f'~ .do Regimento ·(ntemo ,e conside
rando o absoluto interesse da administração, 

Resolve~ _ _ _ .- ·_ __ _ . 
Art 1? É criada, na .estrutura da Diretoria Ge

ral, a Comissão Permanente de__Controle e FiscaJi
zação do SeiViço Alimentar, com jurisdição no 
âmbito do Senado Federal e órgãos supervisio
nados, composta de 3 (três) membros e presidida 
por servidor com formação -especiaJizada na área 
de alimentação. 

Art. 29 Compete à COlnisSão Perrrianente··cre 
Controle e Fiscalização do Serviço Alimentar: 

a) exercer o controle, supervisão e orientação 
técnicas e administrativas dos serviços de alimen
tação prestados ao Senado Federai, zelando\pelo 
fiel cumprimento das obrigações dos contratados 
para exploração dos restaurantes e lanchonetes, 
tais como definidas nos editais de licitação e res
pectivos contratos, propondo aplicação das mul
tas e outras penalidades quando cabfvels; 

b) responder junto à Diretot1a Gera] da Casa 
pela consecução dos ob!etivos da prestação dos 
serviços alimentares; 

c) supervisionar e controlar a: qualidade, quan
tidade e variedade dos gêneros alimentidos distri
buídos às copas; 

d) zelar pelo cumprimento das nonnas de hi
giene previstas nos editais e na legislação espe
ófica, mantendo os cantatas com os órgãos de 
fiscalização da saúde póblica, quando necessário; 

e) fascalizar o cumprimento das tabelas de pre
ços, realizando pesquisas comparativas com ou
tros órgãos da administração póblica; 

f) acompanhar a operacionalização do siste
ma, elaborando instrumentos de informação ge
rencial à Diretoria Geral, fomecendo_tabelas, qua
dros demonstrativos e relatórios de pesquisa de 
opinião para avaliação em conjunto; 

g) realizar visitas de inspeção aos restaurantes, 
lanchonetes, copas e aos locais de preparação 
dos alimentos; 

h) avaliar periodicamente os cardápios pro
pondo as modificações necessárias; 

i) supervisionar a preseiVaçâa das instalações, 
equipamentos e utensílios tombados, comuni
cando à Subsecretaria de Administração de Mate
rial e Património as irregularidades observadas; 
e 

j) atender às reclamações dos usuários dos 
serviços de aJimenta:ção providenciando as solu ... 
ções cabíveis. 

Art. .3<' Os servidores designados para com: 
por a comissão de que trata este Ato ficarão à 
disposição do Gabinete do Dir~or-Geral, sempre
juí'zo da situação funcional que desfrutam no ór-
gão de odgem. _ 

Art. 49 Aplica-se aos membros da COmissão 
Permanente de Controle e Fiscalização do Serviço 
Alimentar as disposições referentes à remunera
ção pela participação de servidores nos órgãos 
de deliberação coletiva. 

Art. 5~ EstiLitO'eitirá erri viSôt rla data de 
sua publicação.~ -: ." : : .' · ' :- ·-
. Ar:l & Revçgam-~e as _disposições em con-

trário. : · · 
$~!)ado Fed~r<il,-21 de jUnho d~ 1988. -·seha

Qor .J~tahy Magalhães, Primêiro-Sê::Cretâ.Ho. · 

-EXTRA TO DE COI'ITRATOS E/OU 
. TERMOS ADITIVOS 

Espécie: Contrato n~ 051188. .
Contratada:. Digitron EleU:ônica J_tda. 

- Contratante: Senado Federal. · 
. Objeto: prestação d~ ~~~ÇOs_ de- -Inã:ituterl

_ça.o preventiva e corretiva em dois microcompU
tadores, marca Polimax, e duas impressoras, mar-
cas Polimax e Remington. · · · 

Udtação: Çonvite n• 068/88. 
Crédito pelo qual correrá- á despesa: À 

conta do Pr.o_grama de Trabalho n~ 
O 1 O 1001222.9/721, Nature_za da DeSpesa n" 

--:JJ~2_-Ql0õ/4. - -
Empenho: Foi emitida a Nota de Empenho 

n• 00957/1, de 3-5-88. 
Valor contratual: estimado em Cz$ 

66.426,:3õ{sesseitta e seis mil, quãtrõcénios e 
vinte e seis cruzados e trinta e seis centavos). 
Vlg~nda: 3,5-88 a 31-12-88. ·· - · 
Signatários: pelo Senado Federal: Dr. Luiz do 

Nascimento Monteiro. Pela Contratada: Carlos 
Eduardo Rodrigues Dias.- Amaury Gonçalves 
Martins, Diretor da Subsecretaria de Adminis~ 
tr~ç_ão d_e ~~teria! e Patrimônio. 

EXlRATO DE COI'ITRATOS E/OU 
-TERMos ADITIVOS 

Espécie: Primeiro Termo-Aditivo n~ 067/88. 
Contratada: Empresa Brasileira de Correios 

e Telégrafos. 
Contratante: Senado Federal. 
Objeto: AlteraÇão dos itens "a" .e "b" da CJáu

SlJta_ ql!arta do COhtiato n~ 008/88, rererente à 
prestação de serviços de coleta, tratamento e en
trega de objetos de correspondências, através do -
Serviço ESpecial de Entrega de Documentos 
SEED. 

Signatários: Pelo Senado Federal: Dr. José 
Passos Pôrto. Pela Contratada: J_orge Eduardo 
Martins Rodrigues. - Amaury Gonçalves Mar
tins, Diretor da Subsecretaria de Administração 
de Material e Património. 

EXlRATODE CONTRATOS E/OU 

TERMOS ADITIVOS 

Es~e: Contrato n• 068/88. 
Contratada: Laboratório Brasiliense de Aná

lises e Pesquisas Ltda, - -
Contratante: Senado Federal 
Objeto: Prestação ~de serviços, comp~enden

do exames médicos complementares_ no âmbito 
das especializações da -Contratada. 

Ucltação: fnexigibilidade de licitação,_ com ba
se rio parágrafo únic_o do_ art. 7? do Ato n" 09/86, 
da Comissão Diretora. 

Crédito pelo qual correrá a despesa: À con
téi-do Programa de Trabalho nç 
0101428.2004/761, NatUreza da Despesa n9 
3132-0109!2. . . .. 

Empenho: Foi emitida Nota de Empenho n;;. 
00982/2, de 3-5-88. · -

Valor Contratual: Estjm~do em Cz$ 
150.000,00 (centO: e cinqüef!t,a:ri:til.· (;nizados): 

Vigência: 3-5-88 a 3D-6-88._ _ . _. 
Slgnatários.,Pelo Senadç .F~çleral: Dr. José 

Pa~fs-oS 'Pôitó._ Pel51 Coiltlqt~da~ ~çl):' FllY Bender 
Kohnert Seidler:. :-- Amaqry _GQn@]ves Mar· 
tins, Diretor da Subsecretaria de Administração 
de Material e Património. -

EXlRATO DE COI'ITRATOS E/OU 

TÉRMOS ADITIVos 
Espécie: Contrato n• 069/88 . 
Contratada: SAGA --Serviços de- Anestesio

Jogia e Gaseoterapia Ltda. 
Contratante:Senado F.ederal~ 
ObJetc?;_ Prestação de serviços; cpmpreen~e~

do exames médicos complementares no âmbito 
das espe<::ializações da Contratada. 

Ucitação: fnexigibilidaçle de licitação, com ba· 
se no parágrafo único do_ art. 79 do_ Ato n9 09/86, 

_ da Comissão- Direiora. . . . . · 
Crédito pelo qual correrá a despesa: À con· 

ta do_ Programa de Trabalho n9 
01014282004/761, Natur_ezé!,_d~ __ pe_spesa n9 
31J2.01 09/2. . . . - . 

Empe_nho: Foi _emitida Nota 9~ Em_penho n~ 
00988/1, de 3,5,88. _ 

V dor ContJ:atuaJ: Estimado em Cz $ 
300.000,00 (trezentos mil cruzados). 

Vigência: 3-5-88 a 30·6-88_ 
Signatários: Pelo Senado Federal: Dr. José 

Passos Pôrto. Pela Contratada: Pedro da Costa 
GOntijo ,f,ilho. - Amaury Gonçalves Martins, 
Diretor da Subsecretaria de Administração de Ma-
terial e Patrimôriia. -

-EXlRATO DE CONTRATOS E/OU 

TERMOS ADITIVOS 

Espécie: Contrata fl9 070/88. 
Contratada: SONEP- Sociedade de Neona

tologia e Pediatria Ltda. 
Colitrat.ante: ·senado _Federal. 

__ Objeto: p_res_ta_çãq_d~_ s_~IViços, ~cgmpreenden
do exames médicos .complementares no âmbito 
das esp_ecíafízações da Contratada. __ _ 

Ucitaç~o: [nexigibg_ida-de de licitação, com ba
se no. parágrafo-único do art. 7~ dO Ato n9 09/86, 
da Comissão Diretora. 

Crédito pelo qual coJ1'el'á a despesa: A con· 
ta do Programa de T-r-ãbalho_ nQ 
O 1 O 1428.2004n61, NatUreza da Despesa n~ 
3132-0109/2. -:: 

_Empenho: Foi emitida Nota de Empenho n~ 
00973/3, de 3-5-88. 

Valor Contratual: Estimado em Cz$ 
~ 100.000,00 (cem -mil cruzados). 

VIgência: 3-5-88 a 30-6·88-
Signatárlos: Pelo Senado Federal: Dr. José 

Passos Pórto. Pela Contratada: Eduardo Barbosa 
de Sousa. - Amaury Gonçalves Martins; Diretor 
da Subsecretaria de Administração de Materiid 
e Património. 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 

O Diretor-Geral do Senado Federal, tendo em 
vista o disposto na ato do Presidente do Senado 
Federal n9 80/88, convoCa os candidatos abaixo 
relacionadOS. para tomarem posse_ no carg'o:de 
proVimento efetivo de Datilógrafo, Classe "C", R e-

- ferência NM-25, da Párte Permanente do Quadro 
de Pessoal do Senado Federal: 
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01 -César Augusto Guimarães. CON:SELHQ DE $<lP,ERVISÁO 
02--Janett; ~essina M.orale. DO, PRODASEN_ 
03-Tania Maria Santos MoQte. ___ _,_ Ata da 89~ Reunião 
04-Zila Neves. Aos óit'o' d~s -dO mês dé jÚnho de ma J:t9Xe; 
05-Lucia Marli d_e_OJiveira. SoU$<:! 'Corre a. centos e _oitenta e-õtt.Ç>~ às. OJ1Ze horas, IJZ!. :jiala 
06-Carm~m Luciã CnlVir\el. _ de reuniões' da Piimelra-Sec::retaria do S_enad,o Fe-
07-Raimundo Farias Ribeiro·. der~!, 'reÓne-se ·O t:-6ns·eih0' de' SuperviSão. do 
08-Maria Lucia Soares-de Melo. PRODASEN, sob a Presidência do ExmQ Sr. Senc,-
09 --Gerson Martins de _Resende. _dor Jutahy Magalhães. CompareCem os Seithores 
10-João Batista Marques. . __ Conselheiros Dr, J.osé Passos Pôrto, Yir.:e-Presi-
11-Maria Dulce Vieira de Queirós Campos. dente, Dr. Edgard Uncoln _de Proença Rosa, Dr. 
12 -João Poli cena Rosa Netto. Eduardo Jorge -Cãldas Pereira; Dr. Yamil e SOuza 
13-Fernando Pereira Damasceno. Outra e_Dr. S_érglô de Otero Ribe_iro, Diretor ~ecu-
14-Paulo Lo\lrençQ RQdrigues. _ tivó do 'PRODí\SEN. Presidente, também, a con-
15 -Sandra Maria Leão de Matos. vite do Sénhôi PreSidente, o Dr. Sinval Senra Mar-
16-Christiria Rodrigues Martins. tins JúniOr,"Assessor-Chefe da ASsessoria da Dire-
17- Lilian Karlã Ferreira do Amaral. toria Executiva do PRODASEN. Inicialmente, O 
IB- Maria Espedita Moreíra. Senhor Presiderlú~~ colOCa em apreciação a_ Ata 
19 -Altamiro José da Silva. da reunião anteriOr, disPensando a leitura da mes-
Os candidatos deverão comparecer ao 59 and<Jr ma por ter sido distribuída, com antecedênci~. 

do Edificio Anexo I do Senado Federal, de segun- aos Senhore_s ConSelheiros. Estes a aprovam por 
da-feira a sexta-feira. no horário de 9:3_0 às 11:00 unanimidade. A ~eguir, coloca-se em apreciação 
horas e de 14:30 às 17:30 horas, com os seguintes o processo PD-0090/Ba-3 qi.Ie tràta da PrestaÇão 
documentos: de Contas do PRODASEN ~-do FUNDASEN do 

1-Catteirã de Identidade; quarto trimestre de 1_987. o-senhor Presidente 
n-Certidão de nascimento ou casamento: designa o CohSelheiro Yamil e Souza Putra 'para 
lll-Ontão· de inscrição no cadastro de pessoa emitir pare<:er Sobre a matéria. O terceiro assunto 

física; da pauta, processo PD-0168/.88-2 - Pre$tàçã,o 
IV-Certificado_de Reservista; de Contas dci PRODASEN e do FUNDJ\SE.N dp 
V-Título de eleitor; exercido de 196.7 -,_ê_ designado ao Conselheii:O 
V-Três fotos 3x4 coloridas; Eduardo Jorge Caldas Pereira para emitir parecer. 
W-Abreugratia; e Prosseguindo, é concedida a palavra ao relator 
VIII- Detlara.ção de bens. _ -~- .do processo PD-0559187-3 - Prestação de Con-
Brasma, 17 de junho de 1988. -José PassQs tas do PRODASEN e do FUNDAS EN do primeiro 

Pôrto, Diretor-Cieral. trimestre de 1987 --.-- mais precisamente sobre 

• Quartà-feira 22 1825 

o relatório n~ 18/87 da' Auditoria do 'senado Fede-
ral relatiVo à prestáç8odás. conta_~ _c;itadas. Ô _Çon
selheiro-relator, Dr.'JOsé P.;l,:isos J:>ôr,to!Jé _o_seU 
parec~r. J!lanifest~c!o~~e. fa\ro~áv_el ~ ratif.ic~ção-. 
da ápróvação dâs- referidas contas, em vista -das· .. 
informaÇõeS fohl.ecr&S Pelo Diretor-EXecutivo e .. 

-das providências adotada5 ·para ti-atamento das 
q-Uestões levantadas pela Auditoria do senadO Fe
deral._Após análise da matéria, os Senhores Con· 
selheiros a aprovam por unanimidi:td!,'::, devendo 
ser encaminhada à Po.uta Comissão Diretora para 
aprova-Çã(:); O -q-U·intéi item, proCesso 
SF-014590/87-5, diz respeito ao Convênio·entre 
o PRODASEN e a Secretaria- do a·overnq_do 
Estado da Para_iba. Com a palavra o Conselhei
ro-relator Edgatd ünco_ln de Proença R~· ~ê o . 
seu parecer, no :qual solicita seja esclarecido ao. 
usuário quanto as põssivels_alterações.de cUsto 
e, quanto ao mérito, manifesta-se favorável à auto
rizaçã_q pa~~ celebração- do Çonv~t}io em_ questão, 
obtendo a aquiescênda dos demais _C'onselhéiros. 
Nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente 
encerra a presente l;"euhiãO. E, Para constar,- eu, 
Ana Maria Merlo Ma.rengo, Secretária do Coftse~ 
lho, lavrei a presente Ata que subscrevo e, ãpós 
lida e aprovada, vai assinada pelo Senhor Presi
dente e çiemais membros do Cons.elho. Brasma, 
8 de junho 'de 1988. ~ Seftadoi Jutahy Mãga
lhães,Presip_ente do Conselh~ de Supe,rvisão do 
PRODASEN - José PaSsos Pôrto, Vice~Pre
siderlte -:-. Edgard Lincoln de Proença Rosa, 
Conselheiro- Eduardo Jorge Caldas Pereira, 
Conselheiro-YamiJ e Sousa Dutra- Conse
lheiro _.:Sérgio de Otero -Ribeiro, Diretor~E
xecutivo do PRODASEN. 

'·'-"-----
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SENADO FEDERAL 

l-ATA DA 31• SESSÃO, EM 22 DE 
JUNHO DE 1988 

Sessão Especial destinada a reverenciar a 
memória do ex-Senador Antonio Farias. 

Oradores: --
SENADOR NEY MARANHÃO 
SENADOR MARCOMAC/EL 
FALA DA PRESIDÊNCIA- Associativa em 

nome da Mesa. 
12-ENCERRAMENTO 

SUMÁRIO 

2-ATADOPRESIDEr!TEDOSENA
DOFEDERAL 

- N• 89, de 1988:· 
3 ...:])íRE:fORIA GERAL DO SENADo 

FEDI;8AL 
-Edita] de convocação de canditatos. 
4- CONSELHO DE SUPERVISÃO 

. DÓ- CENTRO GRÁFICO DO SENADO 
FEDERAL 

-Atas de reuniões. 

5 -ATA DE COMISSÃO 

6-MESA DIRETORA 

7 -LÍDERES E VICE·LÍDRES DE 
PARTIDOS 

8 -COMPOSIÇÃO DE COMisSÓES 
PERMANENTES 

Ata da 31" Sessão, em 22 de junho de 1988 
2~ Sessão Legislativa Ordinária, da 48~ Legislatura 

-EXTRAORDINÁRIA-
Presidência do Sr. Humberto Lucena. 

O SR. PRESIDEr!TE (Humberto Lucena) -
Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos traba
lhos. 

Declaro aberta a sessão especial do Senado 
em atendimento ao requerimento do nobre Sena
dor Ney Maranhão e outros Srs. Senadores, a 
qual se destina a reverenciar a memória do ex-se
nador Anton[o Farias. 

Concedo a palavra ao nobre Senador Ney Mara
nhão. 

O SR. NEY MARANHÃO (PMDB- PE. Pro
nunda o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, 
Srs. Senadores: - -

Em Surubírn, no agreste setentrional de Per
nambuso. aqs 28 de novembro de 1932,- nasceu 
Antonio Farias, o meu querido amigo Toinho. 

Filho de Severino Barbosa de Farias e D. Este
fânia Arruda de Farias. 

Fez os _estudos secund~rios no Colégio Pedro 
AugUsto e cursou a Universidade Católica de Per-

nambuco, bachalerando-se em Ciências Ec_onô
micas. 

Por incrível que pareça, apesar de seu tempera
mento reservado, a política invadia_seu sangue 
e sua vida. Aos vinte e um anos de i®de, cçmc:ilda
tou-se a _Vereador por-sua terra, exercendo o man
<!oto de 195!; a 1959. 

Nas lides políticas contou s_ernpre com o _respal
do popular. Fato esse provado pelas grandes vota
ções que sempre alcançou nos mandatos con-
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PASSOS, PORTO 
Diretor-Geral do Senado Federal 
AGACIEL DA SILVA MAIA 
Oiretor Executivo 
LUIZ CARLOS OE BASTOS 
Diretor Administrativo 
JOSECLER GOMES MOREIRA 
Diretor Industrial 
UNOOMAR PEREIRA DA SILVA 
Oirefór Adjunto 

quistados. Assim, foi eleito, por duas vezes, Depu
tado à Assembléia Legislativa de Pernambuco; 
de 1963 a 1967, de 1967 a 1971, quando nela 
ocupou cargos relevantes, como a terceira-secre
taria e a Presidência da Comissão de Finanças, 
onde brilhou intensamente com seus aba1izados 
pareceres. 

Marco de sua vida política e administrativa foi 
ser Prefeito de Recife de 1975 a 1979. COmO 
Prefeito, voltou~se para os problemas sociaiS do 
povo do Recife, para os mais pobres e mais caren
tes, habitantes das perifirias, dos morros das fave
las e das ribanceiras das cidades grandes. E Recife 
não era e não é exceção na problemática social 
do Brasil e do Nordeste. Impulsionado por esta 
preocupação, nasceu d administrador público vol
tado para o povo e seus problemas, urbanizando 
bairros e faveJas, saneando canais putrefatos, dan
do-lhes viC:a e dignidade humana. 

Daí estar seu nome, hoje, exalçado entre gran
des administradores que a cidade já conheceu. 

Após vigorosa administração na Prefeitura de 
Recife, em 1983, candidatou-se a uma vaga na 
Câmara Federal, sendo consagrado, mais uma 
vez, nas umas. Na Câmara foi meinOro da COmis· 
são de Economia, Indústria e Comércio, e su
plente da Comissão da Agricultura e Política Rural. 

Tainha não foi um homem de tribuna, de ora~ 
ria. Era homem de ação, agia. 

Vieram as eleições de 1986, históricas em Per
nambuco, quando se organizou a frente popular 
e numa extraordinária virada eleitoral, foi eleito 
Senador da República. 

No Senado foi Uder de seu Partido, o Partido 
Municipa1ista BrasiJeiro, suplente da Coiniss.3o do 
Sistema Tributário, Orçamento e Fmanças e titu
lar da Comissão de Sistematização. 

Foi, assim, que a morte o colheu inesperada
mente, deixando viúva D. Maria Geralda Heráclito 
do Rego Farias e órfãos Eduardo José, Maiia Car
men e Marcelle Maria. 

Pelos serviços prestados a Pernambuco, foi 
condecorado com a "MedaJha Mérito da Cidade 
de Recife"-e o Ministério da Aeronáutica o agra
dou com a "Medalha Mérito Santos Dumont". 

Industria] vitorioso, acretidava que o capital tem 
alma e que devia estar voltado tarrlbém para os 
que ~udam os capitalistas a ter lucros. Po1 is!:io, 
tanto ajudou os que em suas indústrias e empre
sas o fiZeram vencedor. 

A Frente Popular de Pernambuco, liderada pelo 
Governador Miguel Arraes, foi um movimento po-
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lítico voltado para o povo e suas ânsias sociais. 
Com esse Movimento, Tainha, candidato ao sena
do da república, se comprometeu. Não um com
prometimento aJeatório, nem ocasiona1, nem pro. 
messa demagógica de campanha política. Não. 
Comprometeu-se verdadeiramente de corpo e al
ma, porque uma de suas caracteósticas, a par 
de tão larga timidez, foi a firmeza de suas posições 
e cOnviCções. --

Seu patriotismo era- ferrenho, serri tronibetas, 
pois sua preocupação no seu dia-a-dia político 
era a salvação do País e do Estado de Pernam
buco. Daí que, na política, em busca da salvação 
do País, do povo, jamais atuava como empresário 
que foi, mas sempre e essencialmente como polí
tico que era, pois político é o homem que se 
volta, antes de tudo e acima de tudo, para o bem 
de todos. Este bem comum ao qUal era entranha
damente devotado fez com que jamais pensasse 
em si ou em seus interesses particulares. 

Na vida privada, era um usineiro vencedor e, 
como ta], grande produtor de cana. O Governo, 
que hoje taxa todas as coisas, resolveu taxar a 
cana-de-açúcar. Daqui a pouco, até_ o ar que respi
ramos vai ser taxado também. Eã. Cana era isenta 
de qualquer taxação. Qua"nê:lo chegou a taxação, 
Toinho, em vez de pensar em seus próprios inte
ress_es, aprovou-a, cumprindo, assim, mais uma 
vez, os compromissos sociais que assumira nos· 
palancjUeS-da frente popular em 1986, canalizan
do a taxação para beneficio do povo. 
_ Era esta a envergadura política de um homem 

que falava muito pouco e· agia coerentemente 
demais. · 

Sr~ Presidente, Srs. _Seriadores, querendo ou 
não, estamos diante de um exemplar do pofítico 
novo, ~o politico da nova geração, do político 
sem caciquismo,- sem populismo~ sem -demago
gia, do político essenctalmente democrata e volta-
do para os Problemas _9o povo. -

O Sr. Dtvaldo Suruagy- Permite-me V. Ext 
um aparte? 

OSR. NEY MARAriHÃO- Cõm muita hon
ra, Sen~dor DWaldo_ Suruagy. 

O Sr. Divaklo Suruagy - Conheci Antonio 
Farias Prefeito da cidade do Recife. O seu con
ceito, a sua imagem de bom administrador extra
polava as fronteiras da Capital pemambucana, ir
radiava-se por todo o Nordeste e, por que não 
dizer, por todo o País. Deputado Eltaduol e Depu-

tado FederaJ, Senador da República, a impressão 
que permanece na minha memória, dos meus 
contatos, dos meus encontros com Ãntonio Fa
rias, é que ele era essencialmente executivo. Polí
tica para ele era realizar, era construir, e V. EX' 
ressalta com muita maestria as qualidades e virtu
des superiores do polftico que foi Antonio Farias. 
TIVe o priVilégio de ser seu Colega na Câmara 
Alta do País, onde conquistou o respeito, a estima. 
e a admiração de todos os seus Pares, pela retidão 
de suas atitudes, pela prudência das decisões poli
ticas e pelo exemplo permanente de serenidade. 
Poderíamos exaltar todos os abibutos maioreS da. 
perscinaJidade de Antonio Farias durante vários 
minutos, mas sintetizaria a grande qualidade e 
o_ elogio que permanece vivo em todos nós, por
que um homem que conquistou uma mulher su
perior como Maria Geral da, somerite esse homem 
teria atributos para conquistar uma mulher de 
tantas virtudes e qualidades. D. Maria Geralda per
manece viva, mantendo para todos nós o homem 
sUperior que foi Mtonio Farias, porQue sOinente 
um homem superior teria condições de conquts.. 
tar para esposa uma mulher de tantos atnbutos. 
Congratulo-me- com V. E>ét'-pela feliz"iniciativa da. 
homenagem que esta Cãsã acertadamente presta 
a um dos seus melhores Membros. Parabéns, Se
nador Ney Maranhão, por esta iniciativa, que digni
fica não apenas sua vida pública, como o Estado 
de Pernambuco e o Senado da República. 

O sR. NEY MARAI"tHÃO - Nobre S~nador 
Divaldo Surua_Qy, V.~. neste instante, está fazen· 
do justiça, primeiramente a Pernambuco, através 
desse homem público que, pela sua sinceridade, 
pela sua humildade_de nordestino autêntic;o sen
tiu, como também V. Ex,•, quando Governador 
do Estado de Alagoas sentiu e ainda s_ente na 
pele os problemas de nossa gente injustiçada. 
Antonio Farias, com aquele jeitão calado e reser
vado, era um homem que ouvia muito, mas, quan
do dava a palavra, como diz o nosso matuto, era 
um tiro. Todo rnWldo confiàva em Antonio Fatias. 

V, EX' muito bem citou D. Maria Qeralda Farias, 
que era seu braço direito. Os dois se confundiam; 

· eram uma só pessoa, ela, de um lado, Antonio 
Farias, de outro, mas os dois só viam uma coisa: 
o interesse grandioso do nosso Estado. Tenho 
certeza absoluta de que, como V. EX' citou neSse 
aparte que engrandece este pronunciamento jus
to a meu amigo Toinho, D. Maria Gera1da Farias 
há de empunhar a bandeira do·Senador Antonio 
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Farias, e onde ele .estiVer terá _a certeza de que 
sua esposa honrará os compromissos que Deus 
não quis que ele honrasse conosco. 

O Sr. Nelson Carneiro- Perrnite~me V. EX' 
um aparte? 

O Sr. Pompeu de Sousa- Permite-me V. 
EX' um aparte? 

O SR.I'!EY MARANHÃO- Com muita hon· 
ra, nobre Senador Nelson Carneiro. 

O Sr. Nelson Carneiro - Neste momento, 
tenho a honra de traduzir o pensamento do Par
tido do Movimento- Democrático 6rasileíro, por 
indicação de_ seu novo Uder, o Senador Ronan 
Tito. Lamento que por tão pouco tempo tivésse
mos a grata convivência com Antonio Farias. No 
entanto, esse pouco tempo foi bastante para que 
dele tivéssemos e guardássemos a imagem do 
homem sério, pouco comun_icativo, mas que 
sempre acolhia a todos com a maiof simpatia, 
a maior cordialidade, e dava sempre a sua opinião 
sensata e correta. V. EX' citou que o político é 
aquele que se dedica ao povo e, por isso, o povo, 
um dia, o reverendacá. A ausência de Antonio 
Farias é demonstração do que V. Ex' ai::aba de 
afirmar. A homenagem que o povo do Recife pres
tou a Antonio Farias, quando ali chegaram seus 
restos mortais, é a demonstração de que o povo 
não é ingrato. O povo não é ingrato, o povo não 
esquece aqueles que o serviram lealmente, dedi
cadamente. Foi essa a maior homenagein que 
ele recebeu: quand_o já não podia distribuir ne
nhum favor, recebia a retribuição dos favores, dos 
serviços, do trabalho feito em prol da gente n'laís 
humilde da cidade do Recife. Em nome do PMDB, 
neste momento, ao incluir este modesto aparte ... 

O SR. I'!EY MARAI'IHÁO - Não apoiado, 
Senador. 

O Sr. Nelson Carneiro- ... discurso que 
V. EJc!' está pronunciando, deixo as nossas home
nagens à Sra. D. Maria Geralda e aos seus familia
res, para que eles sejam, tomo bem disse V. Ex', 
a bandeira, a continuação daquele nobre Compa
nheiro que tão cedo nos deixou, o saudoso Sena
dor Antonio Farias. 

O Sr. Pompeu de Sousa- Nobre Senador 
Ney Marçmhão, pennlte-me um aparte? 

O SR. I'IEY MARANHÃO - Nobre Senador 
Nelson Carneiro, este ap·arte Que V. Ex' acaba 
de dar conforta muito não s6 a Farrúli_a do Sena
dor Antonio Farias, como a todos q'ue- o conhe
ciam e sabiam como Toinho se condlll.@., princi
palmente porque V. Ex' é um dOS-Parlamentares 
mais respeitados, um dos Parlamentares que to
dos seguimos os seus passos, o seu exemplo. 
Ainda DeRutado Federal, em 1954, encontrei um 
dos meus professores na Câmara~ no Pallicio Tira
dentes, na pessoa do hoje Senador Nelson Car
neiro. Foi quem muito me ori~u e ajudou nos 
meus primeiros passos como Deputado Federal, 
representando Pernambuco. Dando este testemu
nho, V. Ex' muito nos engrandece e a este discurso 
em homenagem a Toinho. Senador Nelsoit Car
neiro, muito obrigado. 

O Sr. Pompeu de Sousa - Permite:~me V. 
Ex' um aparte? 

O Sr. Leite Chaves- Permite-me V. Ex' um 
aparte. nobre Senador Ney Maranhão? 
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0_$_~. _NEY_ ~O -·Ouvirei, com 
muita honra. primeiramente o aparte do nobre 
~nador' Pompeu de Sousa e, logo após, o do 
ilustre Senador Leite Chaves. 

O Sr._Pompeu de Sousa- Evidentemente, 
quando o ~ado r Nelson_ Carneiro solicitou o 
aparte, recolhi~me ao meu lugar, de vez que, se 
tratando do Senador Nelson CarneirO, o mestre 
de todos nós, e, ao mesmo tempo, fa1ando em 
nome do meu _ex-Partido, era um valor mais alto 
que se alevantava, como diria o mestre Luís de 
Camões, porque, se eu fosse fa1ar _em nome de 
aJguma coisa, não poderia falar nem em nome 
da Bancada dos sem-partido, porque está ali o 
Senador Itamar Franco, que tem precedência co
mo taJ. Falo em meu nome Pessoal. Iria falar logo 
depois do Senador Divaldo Sumagy, que foi remi
niscente nas suas relações com Antonio Farias, 
fazendo a exalt.a.ção do temperamento, do caráter, 
da maneira de ser de Antonio Farias. Quero dizer 
a V. Ex', homem que conviveu intensa e intima
mente, com o Senador Antonio Farias, que, ao 
contrário de V. ~ e ao contrário do Senador 
Divaldo _Suruagy, não tive a mesma ventura. Co
nheci Antonio Farias aqui, no Senado Federal, 
põrtanto há pouco mms de um ano. Sentava-se 
S. EX' nesta· bancada em frente à minha e eu 
o vejo ainda aqui. Mas o pouco que nos conhe
cemos foi suficiente para privar de sua amizade, 
porque sentia-se em Antonio Farias, na sua discri
ção- era um homem discretfssimo, um homem 
rec:olhi~o na sua discrição -; sentia-se em Anto
nio Farias a cordialidade humana, o leite da ternu
ra humana.- O leite da bondade humana escorria 
de S. Ex', e eSses homens que trazem esse dom 
são figuras de exceção, figuras que têm um papel 
importante a cumprir. Estou certo de que Antonio 
Farias, ao longo da sua vida particular, espalhou 
bondade dia a dia, hora a hora, e nada mais digni
fica e nada mais justifica uma vida do que viver 
e espalhar bondade. 

O SR. rtEv MARÁI'IHAo - Agradeço a v. 
.Ex', nobre Senador Pompeu de Sousa, o aparte. 
V. EJc1' descreveu, com poucas- pã:lavras, o que 
realmente Antonio Fcuias expressava naquela ma-

- nei.ra simples e sirigela com que coStumava dialo
gar com todos os companheiros. Assim era Anto
nio Farias, com aquela maneira simples que todo 
pernambucano sabia, ouvia, conhecia e acredi
tava. Senador Pompeu de Sousa, este seu aparte 
nos engrandece e tenho -certeza de que ficará 
nos Anais do Senado Fedel'al como o testemunho 
de um Senador que não ·o -conheceu, mas que 
descreveu exatamete como era o nosso_ compa
nheiro Antonio Farias. 

Com muita honra, ouço o nobre Senador Leite 
Chaves. 

- O Sr. Leite Chaves- Nobre Senador Ney 
Maranhão, associamo-nos a esta homenagem, às 
palavras e ao discurso de V. Ex' O Senador Anta
rUo Farias surpreendeU-nos com a -Sua-morte, 
morte instantânea. Em Cazão daquela situação (:o
movente, -realizamos wna sessão semelhante a 
esta, na qual prestei a S. Ex' a minha homenagem, 
inclusive fazendo referências a fatos emocionais 
(Ji.le àquelE: instante me·ocorriam. Esta é a quarta 
vez que, aqui no Senado, assisto a uma sessão 
em homenagem a Senadores. pemambucanos. 
Houve homenagem a Nilo Coelho, Aderbal Jure
ma. Marcos Freire e, agora. a Antonio Farias. Sou 

paraibano, e~bora Senador pelo Paraná. Somos 
de Estados limftrofe:S e -nãõ_-Sei pôi Qüe-fenhõ" 
associado a essa constância de mortes de Sena
dOreS âe -vãiOr as águas que"I-Olam do Capibenbe. 
Eles vêm estar aqui, eles vêm terminar aQui. E 
Antonio Farias deixou uma imagem multo posi
tiva, nesta Casa, de muito respeito. Há um pensa
dor americano, Ralph Waldo Emerson, do século 
XVDI, que disse: "O que mais escondemos é o 
que mais revelamos." Quer dizer, somos interpre
tados e cOnhecidos pelos_ ttossos sentimentos e 
nem sempre Pelo que dizemos. Aquela presença 
agradável e silente era muito tranqülla e dizia-me 
muito bem; quando estava, inclusive, no plenário 
desta Casa, oU quando, às vezes, encontrávamo

, nos em outro recfnto, sendo que das últimas duas 
vezes, uma no restaurante do Senado, com seus 
filhos, um deles, inclusive, pareceu.;me muito se
melhante a S. Ex' e; depois, na sua morte. Então, 
é um instante assim muito pungente essa reve
rência de memória. Mas Pernambuco, um Estado 
de gra11_de valor, de grande expressão política na 
vida deste País, pode estar certo de que teve em 
Antonio Farias,..Senado~ a CJuéin homenageamos, 
um instante de valai", de respéitatiilidade de hono
rabilidade. O Senado faz bem em prestar esta 
homenagem, e ninguém mais qualificado dO que 
V. Ex' para formalizá-la a partir de nossa tnbuna 
de honra. 

O SR: I'!EY MARANHÃO - Agradeço a V. 
_Ex", Senador Leite ChaveS, como nordestino_au
têntico e qu-e hoje representa um Estado rorte. 
o grande Estado do Paraná. _Este discurso, em 
que estamos homenageando Antonio Farias. V. 
Ex', com seu_ aparte e com o brilhantismo com 
que representa no Senado da Repúblic_a o Estado 
do Paraná não só engrandece o Estado de Per· 
nambuco, aquele povo sofrido, como também 
a famiJia de Antonio Fari_as, aqui presente. 

O Sr.IWLarc:ondes Gadelha- V. Ex:- me per
mite um aparte? 

O SR.I'!EY MARANHÃO- Ouço V. Ex' 

O Sr. Marcondes Gadelha- Nobre Senador_ 
Ney Maranhão, o S.enador Marco Maciel ~emará, 
em seguida, com mais proficiência, o .sentrr'ne'r'lto 
do Partido_ da Frente_Liberal nesta solenidade. No 
entanto, tr_ago minha reverência pessoal e a reve
rência de _meu Estado, a Paraíba, à memória de 
Antonio Farias. Érarrios vizinhOs e os ecos da 
sua ação administrativa, em Recife, atravessavam 
a fronteira com muita força. Da-Pãraíba, acompa
nhávamos com entusiasmo o empenho com que 
aquele jovem Prefeíto se atiray~ à sya missão. 
Recife, o enorme desafio! Recife, em escala nor
destina, uma mega1ópole pejada de probleffi.as, 
de dificuldades e de dramas human_o_s. Antônio 
Farias aplicou~se todo à causa dos humildes, dos 
marginalizados, daquela imensa periferia do Re-
cife. -- - ~ ""~~" -~- - - 0~~-->---

Nobre Senador, toda a minha formaçãO, como 
_médico, foi na -~pita! pemambucana e, traba
lhando no Pronto Socorro de Recife, tirlha uma 
ttoção ainda que vaga, aindà que impfeciSa,: das 
dimensões do drama humano que aquela cidade, 
a cada ano, amealhava. De modo que, quando 
Vi Antonio Farias naquele trabalho ingente, naque
la luta insofrid<), temia e_ torCia por ele e, afinal, 
vendo as contas _da sua imensa realização bem 
avaliada pelo povo pernambucano, que o consa-
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grou nas umas, várias vezes, pude ter, em instan- pela sua capacidade de homem público. de visão, 
tes de alegria, entusiasmo pela cidade que eu de Juturo, onde f~z _uma grande administração 
amava e pelo Prefeito que eu admirava._ Sabia coerente_ cóni. seUs piinclpios, coin a defesa da-
que no Senado Antonio Farias tinha um papel quilo que S. Ext pre-seJVava maiS- o-muriid-
exemplar a cumprir. Sabia que ele s_e_ preparava pa1ismo. 
conscientement~ para esse papel, quando a mar- Começ:ou sua vida Como simples Vereador da 
te o colheu prematuramente, como di_~_.V._Ext . sua terra, sentindo os problemas que sente um 
Mais uma vez o admirava, porque ele assumiu, vereador, um prefeito e, com isso, S. EJc!' teve 
solitariamente, a condução de um pequeno parti- força e, acima de tudo, coerência, para empreen-
do, coerente com as _ações que informaram a der um vôo, que o povo pernambucano ajudou, 
sua vida pública. O Partido Municipalista Brasileiro _ r~presentando nosSo Estado no Setíado da Repú-
dizia muito _da personalidade de Antonio Farias. blica. 
Primeiro, a consciência de que os pequenos Parti- V. EX acaba de citar que o município brasileiro 
dos são necessários, são condição necessária e é a força propu1sora da administração nacional, 
suficiente, e eu diria indissociável do processo . e- na Mséi'nbléia Nacional Constituinte, aprova
de consolidação democrática no Brasil, e, por is- mos uma série _de projetas, fortificando o muni-
se, ele asswniu o ônus de conduzi( um pequeno cípio brasileiro. -
partido, pequeno Congressorpequeno em termos Antonio Farias, que Deus lhe dê um bom lugar. 
de presença nacional, mas tocaçio, co~no eu dizia, Tenho certeza que ele está em um bom lugar. 
pelo que a legenda do seu Partido _significava, Repito i ffa.Se- daquele gr8nde general romano 
Partido Municipalista Brasileiro, pois estava ligado Júlio César, qúahdo, -com suas legiões, voltava 
a raízes da açào pública de Antonio Farias, que . a Roma e, atravessando o Rubicão, dizia: "Vim, 
era _eminentemente ml.lfl1_çipalista. S. Ex" s_e dedi- .- ~---~ v~nct". 
cou -no Senado, na Comissão .de Sistemati- Antonio Farias é um vencedor. 
zaçao, na Assembléia Nacional Constituinte~ _em- . Multo obrigado, Senador /'1\arcondes Ciadelha. 
fim, em todos os foros ao. se~ _alc:_ance -_ e se 
aplicou intensamente à_c:_au_Sta_d.o_miJfticipalismo ·o Sr. ltamar Franco --V.~ me permite 
brasileiro. Sem_mu_ito a1ard.e, sem muito barulho, _um aparte? 
mas chamava-nos a atenção pela consistência Q ~R. ~-MARANHÃO_ Com muita hon-
com que não arredavª pé dessa missão. Dizia-ine, ra, Senador Itamar Franco. 
certa 'l&, Antonio Farias -que um _pais não se faz 
de Estados. um pais não se faz necessariamente O Sr. Itamar Franco- Nobre Sen"ador Ney 
pela união dos .Poderes maiores da República; Maranhão, peço licença a V._f:x!" para juntar minha 
um país Se faz pela base, pela unidade local de voz a esta homenagem que presta ao Senador 
poder, pelo self·govenunent. Neste sentido, 0 Antonio Fãrias: momentO de profunda tristeza pa
Brasil ainda é uma sociedade incipiente, temos ra o Senado da República e para todos nós. V.Br 
menos de cinco mil municípios, nobre Senador, jâ destacou a personalidade e as atividades políti
quando a Alemanha com uma área geográfiCa cas do Senador Antonio Farias, Tive oportunidade 
do tamanho da Bahia _tem dezesseis mil muni- de, em contatos com o Senador Antonio Farias, 
ópios, quando a Suíçã-tem tarifõS muhicípio quando tentávamos_ organizar o chamado.b!Õco 
quanto o Brasil. E 0 mais_ grave, pior do que 0 - dos pequenos Partidos,_ encontrar em _S.~ .• de_n
número já precário de munid'pios, é a condição frõ daquela sua simplicidade, já destacada tam
de_ insolvênda_em Q!.l_e._pe.JJTI<ro~!l~IJle~--~Y~m · bém, o homem íntegro, sincero, sobretudo o ho
esses municípios. Não s6 a megal_ópole pemam· ttrem forte nas suas cõnvieç~s. Portantõ, eümü 
bucana com0 -0 mais humild~ município do meu representante de Minas Gerais nesta Casa, em 
Estado, ou qualquer município do País, ou 0 ·con· -ãlguns cantatas, muito sagrados para nós, pude 
junto dos municípios brasileiros, _sobrevivem sabe sentir a personalidade do Senador Aritonlo Farias. 
Deus corno, com_uma parte minguada, uma parte -Seritiiiâó- ·a emOÇ<io de V. Ex'., permito-me i:::fizer 
ínfima do orçamento, que lhe era sempre, gradual da minha saudade e da minha bisteza. Que Deus 
e sorrateiramente, diminuída. E_~ caUsa nobre, -guarde a alm~ ~ Antonio Farias. 
importante para a consolidCJçãp da vi®_ demo- . .. O SR. N'EY-MÁRANHÃO - Agradeço_ ao 
crática no Brasil, porque, em última análise, o ilustre Seil.ador por Minas Gerais_, Itamar FranCo, 
municipalismo é a democracia trocada em_míú- _. o_ seu aparte, em nome da Familia do Senador 
dos, e essa causa absorvia_,_ c_ons_umia __ Q meu que- Antonio E adas -e- do povo pemambuc_ano. A ho
rido amigo, o nobre Senador Antonio Farias. Es-. menagem que V.EX' presta néste instãnte ao sau
sas lembranças hoje me acódem no momento _ . doso Senador muito nos engrandeçe e conforta. 
em que presto esta reverênc;;i~na certeza de que 0 SR. MANSOETO DE LAVOR _ Permite 
V. Ex', que há de continuar a luta, empunhará 
as mesmas bandeiras, na certeza de que a família V .Ex• um aparte, Senador? 
enlutada guardará também esta lembrança diante --O SR:·NEY MARAriHA.o- Com multa hon· 
da qual nos inclinamos: a de um }Jpmem.forte, ra,-·.s-_en~~or f"'\ar!S_Id__~O de ~or. 
coerente com os seus ideais _e__ que tinha muito _OSr.MansuetoDe l..avor-EminenteSena
a fazer no silêndo do seu trabalho, sem muito' dor Ney Maranhão, 0 pronunciamento que V.Ex' 
alarde, sem muito baruJho, rn~~ _çom mujta con- - faz é tamQ~ !Jlf!:U, Representante V.&: o Estado 
sistênda. de Pernambuco e, agora, falando _em nome desta 

O SR. NEY MARANHÃO - Agradeço a V. repres_entação, fala também em_ nome_ de todos 
Ex' nobre Uder do PFL., Senador Marcondes Ga- nós, que trabalhando pelo Brasil, colocamos Per
delha, seu aparte. V. Ex" disse muito bem, quando _ nambuco como uma preocupação fuildamental 
citou Antonio Farias como administrador de uma nesse trabalho. 
cidade-problema do Brasil, a Cidade do_ Recife, ~essafoiatrajetóriado_SenadorAnto!'lioFarias 
onde S. Ex' desempenhou wn papel fundamental, no Senado, _Antes_ de frisar esse papel Que ele 

exerceu ~qt,Ji_ de mqdo ~o marcante, devo desta~ 
cara atuação do seu sucessor. V.Ex" desde que 
aqui chegou, teve a preocupação, até meticulosa, 
de_saber qual era a linha de trabalho do Senador 
Antonio Farias, _quais eram os se_us compromis
sos para com o povo, qual ~ra a sua linha de 
atuaç:ão dentr_o do Partido que presidia, o Partido 
Municip'ãlistã. Biãs11elró, e· denfro das _corre_l)tes 
políticas na Assembléia Nac!onaJ~Constituinte e 
no Senado da República a que estava coligado, 
formando união de forças, visandO situações no
vas para o País e para o nosso Estado. Faço justiça 
à memória do SenadQr.An:tonio Fari~. ~e:ndo 
não apenas que S.Ex' fOi um grande Senador 
da República como um homem que, na realidade, 
com poucas palavras, mas com gestos marcan· 
tes, conquistou a CaSa, Conquistou amigos e sou

. be influenciar nas decisões nacionais e esta_duais. 
Faço também justiça ao seu_sucessor, o Senador 
Ney Maranhão, cjue procUrou exefcer, d_entrp :des
sa conjugação de forças políticas,_ aquele papel 
do seu antecessor, que se destacava pela palavra 
empenhada e--segUida com critérios_ rígidos. As
sim foi o Sehador Antonio F~s e assim_ é hoje 
V~ na cadeira do Senado da República, do qual 
é suçessor. Portanto, enquanto parabenizo V.Ex' 
por este gesto_de nob~,_ ~_e_ cQJTeção, posso 
dizer :que o exemplo do Senador Anto_nio .Farias 
fiutific-a_entr~-n6s. Um-honiem de prinCipiaS, Úin 
homem de palavra, um homem de _atuação mar
cante, pOrqUe não fazia concessões fáceis. Acima 
de_ tu_çlo_,__no sentido_ mais _pleno da palavra, um 
homem preocupado com a coisa pública_ Não 
me estendo, porque, confonne já disse, as pala· 
vras de V.~ são as_ minhas palavras. 

- ·o SR-NEY MARANHÃO-Muito Obrigado. 

O Sr. Mansueto de Lavor- Nesta bibwta 
V .EX' .nos representa a todos nós, pemambuca
nos. V.Fx fala pela alma, pelos sentimentos, pela 

_nobreza do nosso Estado em homenagear t.rn 
de_ seus mais ilustres filhós. Queria, se me perinlte, 
dizer que esta homenafie!n é de :;audade, sobre-
tuâ<:rde- desta· que; dê-exaltação_aonalores-morais 
e. aos valor_es políticOs e pessoais do Senador _M
tonio Farias. 

Que ela se concentre na sua Família, ~:tos seus 
amigos, nos seus admiradores, nos seus milhões 
de_ adeptos e na pessoa de sua digníssima Esposa, 
D. Maria Geralda Farias, que, na trincheira da luta 
no seu ~sta~o. continua na trajetória traçada pelo 
Senador Antonio Farias: assumiu a Presidência 
cic) Partido que _ele cons_ta:ui.u._hoje um grande Par
tido_ no_ Estado, o PMB, e continua, além de atuar 
no Partido, na luta popu1ar pelas grandes causas 
do nosso Estado, 

Saúdo V.Ex' e D. Maria Gera1da" Fali~ não por 
aquela lacuna que sentimos, mas por aquele 
exemplo que_ é a grande presença do Senador 
Antonio Farias entre nós. 

O SR. NEY M.ARANHÃO - Nobre Senador 
-- Mansueto de L?vor, o aparte de V.Ex' é muito 
-importante nesta_ homenagem que estamos fa-
zendg a J:oinho. V.~ representa tão bem Per
nambuco na: Alta Câmara Legislativa do Brasil, 
V.Ex' é um lutador, um nordestino que conhece 
muito bem os problemas de noSsa gente, e o 
aparte de V.Õ\' nos engrandece. 

Meu velho paí, qU.e também era wn s.ertanejo 
como V. Exf, -~nsinou:-I"Q~: "O maior defeito que 
Um homem pode ter- é o de não s.er grato. "E 
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eu, aqui, no Senado da República, quero citar 
neste momento o grande escritor Euclides da Cu
nha, que dizia: "O nordestino não se verga, que--
bra". -

Substituindo um homem como o Senador An
tonio Farias, de posições cristalinas, tenho res
ponsabilidade muito grande de defender os ideais 
a que S. Ext se propunha defender no Senado 
da República, e, se_ Deus quiser, cumprirei este 
compromisso. ________ _ 

O Sr. Lavoisier Mala - Pennite V. Ex' um 
aparte, eminente Senador Ney Maranhão? 

O SR. NEY MARANHÃO -Ouço-o aparte 
do nobre Seilador do Rio Grande do Norte, Lavoi
sier Maia. 

O Sr. Lavoisier Mala -·Nesta hora em que 
o Senado Federal presta homenagem ao nosso 
saudoso amigo Senador Antonio F<!rias, falarei 
em meu nome pessoal e em nome do PDS, Par
tido a que o Senador Antonio _Farias_ pertenceu 
durante muitos anos e sob cuja legenda fez longa 
carreira poFrt:ica, vitoriosa na vida política, nela mili
tou desde Vereador, pela cidade do Recife. Depois 
foi Deputado EStadual, Prefeito, e bom Prefeito 
da capital de Pernambuco, mais tarde Deputado 
Federal e, por fim, Senador da República Twe 
a felicidade de conhecê-lo e de privar de sua ami
zade. Eu o 'admirava pela sua inteligência, pela 
sua competência, não somente competência polí
tica como também competência administrativa. 
Era homem que tinha empreendimentos não so
mente no seu Estado, Pernambuco, e também 
no meu Estado, Rio Grande do Norte. De perto 
passei a. conviver com Antonio Farias, homem 
bom, de espírito humanitário e de elevado espírito 
público. Nesta oportunidade, relembro um episó
dio que aconteceu comigo e Antonio Farias, à 
época em que governei O Rio Grande do Norte. 
&ia Formosá erã uma' cidade pequena do Rio 
Grande do Norte, onde S. Ex'- tinha um empreen
dimento industrial, uma destilaria. A cidade era 
pequenina e precisava crescer, porém não havia 
mais terras póblicas. Coin seu --espírito -pUblico, 
Antonio Farias cedeu terras, doou terrenos para 
a expansão ãa cidade de Baía Forrri:osa,_e aSsina
mos uma escritura, ele, como propietário das ter
ras, e o Governo do Estado. Foi um gesto profun
damente humanitário e de elevado espírito públi
co, o do Senador Antonio Farias. Daquela época 
para cá, passei a_admirá~lo_ muito mais. J;:ra,_na 
verdade, um extraordinário hOmem público, que 
orgulhava não somente Pernambuco· como todo 
o Brasil. Por isso, no momento em que prestamos 
esta justa homenagem ao querido e saudoso Se
nador Antonio Farias._ qUeira a Sua falilília, espe
cialmente D. Maria Geralda Farias, que com ele 
foi vitoriosa em tantos epiSódios, receber os senti
mentos não s6 do Senado Federal_, como do PDS, _ 
que nesta hora represento; e, mais ainda, do ami
go. Lavoisier Maia, que sentiu muito o desapare
cimento prematuro do grande SenãdOr da Repú
blica e do _extraordinário homem-público que foi 
Antonio Farias. 

O SR- NEY MARANHÃO- Nobre Senador 
Lavoisier Maia, V. EJc!', como_ Govemãdor do Rio 
Grande __ do Norte, teve ocasião, como bem disse 
em seu aparte, de estreitar a amizade e conhecer 
profundamente o Senador Antonio Farias, que 
tinha indústria no seu Estado. Gesto como este 

que V.~ acaba de citar, do industrial progressista 
Antonio Farias, t9do homefT! público neste Pais 
devia seguir. 

OSr.CidSabóiadeCmvalho-Permita-me 
V. EX' um aparte? 

.. O SR. NEY -MARANf~Ao -um inOmento, 
?enador Çid Sab6ia, coiiC:ederei·o aparte a V._Ex' 
após ~rminar minhas conclusões sobre interven-
~ão do ~~~~dor LaVoisie( Maia.. __ - - _ 

Assim sendo, nqbre Senador Lavoisier Maia, 
O de_po~~~to de_ um homem que goveffiou o 
Estado do Rio Grande áo Norte._ e hoje _o _repre
senta muito bem_ no Senado_ da República nos 
engrandece_ e, acima de_ tudo, honra o industrial 

_ p_rogressista como foi o Senad_or Antonio Falias. 
Ouço, com muita honra,-o Senador Cid Sabóia 

de Carvalho. · · 

O Sr. Cid Sab6ia de CarValho - Nobre Se
·nador Ney Maranhão, jl.Ulto _;)ts palavras de V. EX' 
algumas de homenagem da representação do 
Ceárã _acfõObre e saudoso Senador Antonio Fa
rias. E faço este_registro em meu nome, em norii.e 
do Senador _Mauro _Benevides e no do Senador 
José Afonso Sancho, os· três representanteS dO 
Ceará. É preciso dizer que na personalidade do 
falecido_ Senador Antonio Farias_havia um civismo 
que-semaniíestava exatamente no próprio titulo, 
na própria denominação de_ seu grêmio político; 
o municipaJismo,- que deu a palavra "municipa
lista", que é sem dúvida alguma, o meio mais 
prático, Jl!8is racional, !f1aiS lógico-de se alcançar 
algo de muito importante para o País. É através 
do fortalecimento das células municipais que for
tificamos o Estado federal, que cltegamos a uma 
união como ente juridico que tenha q for@leci
mento necessário para det~lnar as aptidões de 
todos os segmentos sociais do País. O Estado, 
cbtno grande ordenador, o Estado Federal preci
sa, eVidentemente, dos Estados Federados, e o 
Estado _Federal, e os Estados_ Federados, como 
célula maior, não prescindem, de modo algum, 
dos municípios. 
--Sob o aspecto sociológico, o município, politi

camente falando, está para o Estado Federal as
sim como a família está para a sodedade. O grupo 

-familiar, que é básico para a sustentação social, 
tem uma correspondente política no munkípio, 
que é exatamente_ o ente político capaz de dar 
a segurança estatal e determinar diretrizes, que, 
por serem sadias, irão resultar fatalmente em be
nefici~ -populares de ritaíOr montã. Muito já se 
disse de Antonio_ Fa_ria!,l_.,rn_;;uo _l!fpreciso que se 
diga ainda muito maiS. · -

_$u8 j)ersciilalidade era. muito curiosa, o homem 
-quEf fai;:wa. ~uitõ se~ precisai de uSar das pala
vras. Talvez que sUas manifestações, talv~ que 
-sua postura, talvez _que seu inódo de proceder 
tenha feito daquele homem silericioso que econo

. mizava palavras, o homem de__alta comunicação, 
de _alta capacidade de comunicação. T odqs sa
bem que S. Ex' não era uma pessoa loquaz, não 
era, evidentemente, aquele que estava usando de 
muitas palavras, de muitos adjetivos; ele sempre 
falava sinteticamente, e até dizem que esta era 
a sua própria linha em-Pemambuco, onde a hon
radez das ªtitudes substituía .0$ meii10res perto
dos, as melhores frases e as melhores expressões. 
Sabemos como o Senado_Federal é desconforme 
quanto à personalidade das pessoas que o com
põem. Aqui há pessoas de todos os tipos, de todas 

as procedências, de todas as formações; todas 
elas têm o maior valor. O _médico que traz o seu 
exemplo e a sua experiêricia; o industrial, o empre
sário de um modo geral; o advogado, os veteranos 
e os novos, os que aqui se encontram têm uma 
contribuição disforme, bem variada, e dessa falta 
de_-uniformidade persOnaJ- naSCe 6 pcider regu
la_dor fi~ República, que aqui se ilustra com as 
_mais dif~rentes perSonalidades. É" evidente que 
a pessoa a quem homenageamos era uma -dãs 
personalidades mais interessantes, e ~ curiosa, 
de tantas quantas aqui subsistiam na atual Legis
latura. "Sabemos quão fácil é o corpo à _sepul
tura". ESse é um VersO-de Camões, dQ_S Lusíadas. 
''9uão -fáCil é o ~õ~~ -à- sepulturaf''_E:_ cjuai'i'do 
vemos que um homem tão jovem ainda, como 
Antonio Farias, teve· qUe partir-tão cedo, compro
Vamos to_da a filOsofia poética contida no mago 
da poesia portuguesa, em Camões. É importante 
notar como ê fácil chegar à sepultura Um poeta 
da minha terra, Quintino Cuhhã, era uma persona
lidade também muito curiosa. E ele traçou seu 
epitáfio, que, se __ não_estou enganado, era mais 
ou menos assjm: "O Padre Etem6, segundo refere 
a História Sagrada, tirOu o ·mundo do nada, e 
e!J_nada tirei do mundo". Eis que todos nós vamos 
partir exatamente assim: sem nada tircumos do 
mundo, nias nele, qUe é sempre o grande cam
peão, o grande absorvente, deixando tudo. Anto
nio Farias, se daqui nada levou, como o poeta 
Quintino Cunha, da minha terra, e como todos 
n65: assim partiremo~. sem nada levar, eis que 
ele deixa, no mínimo, esse -eXemplo, essa ternura, 
essa saudade: esse_ re_S:P:eito, essa honra, _eSSã dig
nidade, e wn grande Suplente, que se tornou titu
lar. 

O SR_,. NEY ftllARANHÃO -Muito obrigado, 
Senador Cid Sabóia de C~ho, que, pela palavra 
fácil que brota do seu cor.ação, d~screveu inu,ito 
bem o que era a personalidade do Senador Anto
nio Farias. A V. Ex', que representa aquela brava 
gente .do Ceará, somente nós, pemambucanos, 
e a família do Senador Antonio.Farias_temos uma 
resposta: muito obrigado a esta homenélgem sin-

- gela que V. Ex', Senador Cid Sabóia de Carvalho, 
representante do Ceará, presta ao nosso ine_sque
cível Senador Antonio Farias. 

O Sr- JamD Haddad - Nobre Senador Ney 
Maranhão, permite V. EJc!' wn aparte? 

OSR. NEY MARANHÃO- Com muita hon
ra, nobre Senador Jamil Haddad. 

-9 Sr. JamD Haddad - Nobre Senador Ney 
Maranhão, congratulo-me com V. Ex' por ter colo
cado perante a Casa eSta homenagem singela, 
porém do fundo do coração de todos nós, Sena
dores, ao nosso inesquecível Antonio Farias. Sua 
presonaJidade,já tão.comentada por outros Parla
mentares, era ~-sua marta. Homem introvertido, 

.. ,el'?,l. porém, de ~a sinceridade e de urna hones
tidade a toda -prova. Coriversei várias veZes com 
o no?_so _querido e_ saudoso Antonio Farias, e, em 
razão da nossa posição de médico, S. Ex" declarou 
que estava em tratamento, em razão_ de dores 
intensas que sentia no membro superior esquerdo 

_ ~ que _bavia sido_ _diaQD.o_sticado com_o~ um proble
ma reumático. Freqüentava uma:-clínica "flSiote
rápica desta cidade, onde fazia aplicaçÕes para 
melhoria daquela sintomatologia. Só após o seu 
passamento é que, fazendo uma análise retros-
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pectiva das dores que dizia sentir, como médico 
pude interpretrar que já se tratava, na rea11dade, 
de algum problema_ coromuianQ. Mas o P'Jundo 
é marcado por momentos inesquecíveis, momen
tos de alegria e momentos de tri_ste~~ e JomQs 
surpreendidos brus.camente com a notícia do seu 
falecimento no serviço m"édico do Senado. Como 
já disse, Antonio Farias, cbrrio pOlitico -de Opo
sição - e aqui falo em nome dO meu partido, 
o Partido Socialista Brasileiro, que tenho a honra 
de ser Presidente Nacional- assumiu um ·com
promisSo com o GoVernador Mi9Uel Arraes e-não 
arredou um centímetro _do que havia acordado 
com aquele G.Qvemador._Sou testemunha, indu· 
sive, que, quando da votação do tempo de man
dato do Presidente José Samey, "-é!. Coijl_iSsão de 
Sistematização, meu voto foi o quadragésimo séti
mo, dando, na realidade, pela Comissão, o ·man
dato de 4 anos. E o VótCf;seguinte, o último voto, 
era de S. E.k', o nosso- prari.teado,-querido e saudo
so Antonio Farias; o ·seu voto foi favorável aos 
4 anos; representando o acordo político adrede 
e estipulado com o Ciovem.ador Miguel Arraes. 
Deixo neste momento, junto à farnUia, em _m~u 
nome pessoa] e em nome do Partido _SçciaJista 
Brasieliro, o preito de saudade, e devo dizer à 
família que Antonio FariciS represéhtou para nó's, 
na sua breve passagem peJo Senado da Repú
blica, uma figura que deixou saudade, que deixou 
marca, pela sua fumeza de caráter polftico. Feliz 
daquele que, ao nos deixar, pode ser reverenciado 
como Antonio FariÇIS. Nós hoje o rever_E_:nciamos 
com a marca da honestidade política, que deve 
ser a tônica em todos aqueles que estão na vida 
pública. 

O SR. NEV MARANHÃO- Nobre Senador 
Jamil Haddad, V. Ex>; -com· a Seriedade que lhe 
ê Característica, e que tão bem representa o Esta
do do Rio de Janeiro e esse valoroso Partido, 
o Partido Socialista Brasileiro, presta um depoi
mento que é mais um testernunhg do caráter 
de Antonio Farias cofnõ fepreSeritarite ·autéJitico 
do povo pernambucano. 

Agradeço de coração ao nobre Senador pelo 
Rio de Janeiro, Jamil Haddad, este aparte sincero. 

O Sr. Carlos Alberto - Permite V. Ex' um 
aparte, nobre Senador Ney Maranhão? 

O SR. NEY MARANHÃO -Com multa hon· 
ra, nobre Senador Carlõs,_A]_b_erto. 

O Sr. Carlos Alberto-Meu querido Senador 
Ney Maranhão, nesta sessão es:o que o Senado 
homenageia um dos seus ilustreS-representantes 
que desapareceu, gostaria de, num aparte a V. 
EX", falar e ilustrar um pouco sobre 6 nosso sena
dor Antonio Farias. Pude conviver com Antonio 
Farias quando Deputado Federal. Homem calado, 
sério, mas, acima de tudo, um amigo fraterno 
e muito leal. Aquele homem calaç:ig, que, muitas 
vezes, dava demonstração de rudeza e de dureza, 
era exatamente __ o contrário de um coração huma
no e muito· fraterno. Na Câmara dos Deputados 
fiz uma boa amizade com Antonio FariãS. Vun 
para o Senado, e Antoruo Fãrias permaneceu co
mo Deputado Federal; depois, ajudou a fundar 
um partido político, e quando ninguém acreditav_a 
que aquele homem pudesse chegar ao Senado 
da República por um Partido que, até então, não 
existia - porque existia apenas a sigla PMB -
eis que Antonio Farias, -sUrpreendendo o mundo 
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político.:..- S. EX', c:ltie não era um homem identifi
cado com as esquerdas, era um homem mais 

_do centro, totalmente distanciado daqueles que 
são_ os políticos que estão mais à esquerda pro
gressista --S. Ex'- faz- uma composição polftica 
e cçnsegue chegar ao S~ado da República. Sen· 
távarilos,_ al~.à entraCJa do p!enário dã Coristituinte, 
e eu fic::ava Lá co_m AntonJo Farias quase que iodas 
as tardes, quando ele estava presente; sério, não 
dava uma pi!lavra, apenas conversávamos um 
pouco_, _mas o pouco valia tudo, porque entendia 
tudó;-pois me transnlitia tudo peiO-blhar quando 
gostava e quando nã_o gostava. CertO dia flz a 
Antonio Farias um elogio, dizendo-lhe: Antonio, 

- sincefairlerite você é um hQm~m de co.mpromis
so, porque é um empresário, é um homem vitorio
SO como ·_erripresãrio Que-aqui está, no Senãdo, 
e muito do que se está aprovando na Assembléia 
Naciona1 Cohstituinte perturba as suas empresas, 
e você vota. Ele dizia: ''Tenho compromissos para 
cgm _aqueles que me elegeram e para com o 
Q~Po POlítiCo que me ajudou a chegar ao Senado 
da República, e vou cumprir os meus compro
missos até o final, Carlos Alberto." E essa atitude 
~e Anto:Oio-Farias ieãJmente me dava _a effipol~ 
gação do homem público, de ver wn =cidadãO, 

- efrfj)resário, dando o seu voto em todas as vota· 
çõeS., estando sempre ali presente. Por onde as 
esquerdas marchavam, Antonio Farias também 
marChava com o seu voto. Meu caro Senador 
Ney Maranhão, V. ~que substitui Antonio Farias 
nesta. (~-aS~~~ devo dizer que foi uma perda para 
Pernambuco, uma perda para o Congresso Na
çional, mas també~ para o_ Rio Grande do Norte, 
porque Antonio Farias lá estava presente, cOm 
s, dando empregos, contribuindo para o nosso 
desenvolvimento, ajudando o Estado a crescer, 
participando do crescimento, dando !CM ao Rio 
Grande_ do Norte e desenvolvendo uma região, 
a região litorânea, no Agreste do meu Estado. 
Sei do talento, do trabaJho e quanto foi difícil a 

- montagem das suas empresas no meu Estado. 
Mas ali esteve presente, participando, ajudando 

e fazendo com que o Rfo Grande do Norte tam· 
bém tivesse uma parcela de seu talento, da sua 
capacidade empresarial. Portanto, meu c:ompa
nheiro Ney Maranhão, meu amigo, presto, aqui, 
a minha humilde homenagem a Antonio Farias. 

O SR. NEY MARArf!iÃO - Não apoiado. 

O Sr. Carlos Albéito- Na verdcide, ·esta 
casa sente a sua ausênckl, sentim_os todos a morte 
daquele que foi um grande e brilhante Parlamen· 
tar representante do Estado de Pernambuco. V. 
EX',- que representa Pernambuco nesta Casa, te
nho a certeza de que haverá de palmilhar os mes
mos caminhos da seriedade como o fez Antonio 
Farias-no-Congresso Nacional. - -

O SR. NEY MARANHÃO -Senador <:arlos 
Alberto,-0_ aparte de_ V. EX' engrandece a vida públi
ca _de Antonio Farias. V. Ex•, homem público,-mo
ço; mas com a_ experléncia que tem, representa 
o Rio Grande dõ -Norte neSta Casa. Portanto, o 
·depoimento de V. ~ é muito importante, ê um 
exemplo para a mocidade de hoje, é um exemplo 
para os homens que amanhã irão assumir as ré
deas de nossa Nação. O exemplo de Antonio Fa
rias será sempre posto na nossa memória como 
o do homem público que, acima de tudo, viu 
o interesse de seu País. 

O Sr. Mário Mala-Permite V. Ex!' um aparte? 

O SR. NEY MARAriHÃO- Com muito pi"a· 
zer, nobre Senador Mário Maia. 

O Sr. Mário Maia- Nobre Senador Ney Ma
ranhão, somos colegas de outras lides democrá
ticas, de um passado que se vai fazendo distante, 
pois pertencemos ao colégio dos cassad'?s,._ .. 

O SR. NEY MARANHÃO - O que muito 
nos honra, Senador Mário Maia. 

O Sr. Mário Maia- ... quando éramos Depu
tados Federais. Por certo, nobre Senador, ainda 
passarão milénios atê que o homem se acostume 
com a idé:ia da morte. A interrupção da vida_ é 
um fenômeno que nos causa inexoravelmente 
tristeza e amargura, mas quando essa interrupção 
vem de súbito, vem bruscamente, parece que se 
toma mais cruel. Foi o que aconteceu conosc:o 
com a interrupção brusca da vida de Antonio Fa
rias, porquanto estávamos convivendo e c;:onver· 

_ sande alguns minutos antes e, de repente, somos 
todos avisados de que S. ~ não estava mais 
com vi9_a, nas dependências do sei;"VIço médico 
do Senado F~deral .. Neste momento em que _o 
Senado reverencia a memória de AntoniO Farias, 
falo em. rn_eu nome pessoal, em_ nome do meu 
Estãdo, o Acre, e, em nome do n:t~u partido, _o 
PDT, seiVindo-me do di$curso que V. ~faz neste 
mçmento. _trazendo_em_suas pala~ aquel_e sen· 
tiniento magnânimo e elevado da_ pessoa huma· 
na, que era exaltado por Platão, que dizia: "A grati· 
dão é o salário do coração." Então, V. Ex', c:om 
gratidão, vem rememorar os feitos de um homem 
que muitos serviços prestou ao Seu Estado e à 
República. Não conheci Antonio Farias anterior· 
m~nte à sua.chegada a esta_ Casa, mas com a 
convivência dos poucos_ meses em que tivemos 
o prazer de tê--lo aqui nesta Casa, S. Ext transmitiu 

. a todos nós, e a mim particularmente, a impressão 
de um homem sólido, com ·convicções amadu
recidas e de l,_lm alto senso de_responsabilidade 
para com as pess~ públicas. Aqui o seu senti· 
menta, o seu estilo, a sua personalidade, já des
crita pelos que o obs.ervavam, o cw::acterizavam 
como um homem calado, retraído, ensimesma
do, mas naquele silêncio encerr:ava uma história 
que agora está sendo exaltada._ E a própria natu· 
reza do significado político -da sua presença, aqu~ 
já diziª' de sua _grandeza como um ser humano, 
porquanto soubemos, por informações, que S. 
~ participara de urna coligação política, perten
cendo a um pequeníssimo Partido. E mesmo nes
se Partido, sem projeção nacion~. S. ~ f91 capaz 
de empolgar a vontade soberana do povo de Per .. 
nambuco, fazendo-se Senador peJo voto livre, di· 
reta e secreto de seu povo. Portanto, sua presença 
aqui honrou o seu Estado, como também o_Sena
do da República e o Congresso Nacional. Desta 
forma, queremos participar do discurso de V. Ex', 
trazendo_ esta homenagem saudosa, colocando 
Antonio Farias na lista das saudades que _estamos 
Colecionando ao longo de nosso mandato. Nestes 
anos em que aqui estamos, sem nQS Q~ituarmos, 
sem nos acostumarmos, mas submetendo-nos 
à saudade, foram arrebatados de nosso convívio 
vários companheiros, como Nilo Coelho, Aderbal 
Jurema, ambos do Estado de V. EJcl' e de Antonio 
Farias, como também Lenoir Vargas, Fábio Luce
na e Vrr9illo TávOra recentemente, forain todos 
eles personalidades ilustres, queridos de seus 
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companheiros, e -que deixaram na história do 
Congresso-Nacional um lastro muito significativo. 
Encerrando nosso preito de saudade inserido no 
seu discurso, lembramos as palavras de um poeta 
humanista e filósofo. Em seu pOema Júllo César, 
Wtlliam Shakespeare começa dizerid6 que "O mal 
que os homens fazem vive após eles; o bem geral
mente, é enterrado com seus ossos''. Felizmente, 
Antonio Farias e outros companhelros aqui cita
dos fazem exceção a-esta regra filosófica do gran
de poeta inglês. Eles deixaram muitos bens a se-
rem reverenciados e exaltados. Neste momento, 
é o que estamos fazendo: exaltando os bens que 
eles deixaram sobre a terra. 

O SR. NEY MARANHÃO -Senador Mário 
Maia, em primeiro lugar, agradeço a V. Ex" a lein
brança, no seu aparte, da nossa amizade e do , 
nosso companheirismo na luta de que partici· 
pamos neste País, quando enfrentáVam-Os, -na- Câ
mara dos Deputados, no Rio de Janeiro, nos idos 
de 1954, os grandes problemas do Brasil. v: Ex-', 
como representante do Partido Democrático Tra
balhista. como seu Uder, deu uma contribuição 
muito grande, com seu testemunho, da persona
lidade de Antonio Farias. 

Senador Mário Maia, em nome da família de 
Antonto Farias, em ·nome do povo pemainbu
cano, agradeço a V. ~ o seu apaite. 

O Sr. Chagas Rodrigues - Permite V. Ex' 
um aparte? 

O SR. NEY MARANHÃO -Com muftahon-
ra, Senador Chagas Rodrigues. -

O Sr. Chagas Rodrigues -A presença de 
V. Ex" na tribuna do_ Senado, hoje, confirma aquele 
homem público que eu também tive a honra de 
conhecer na Câmara dos Deputados, como seu 
colega Todo o Senado, hoje, ao reverenciar a 
memória do nobre Senador Antonio Farias, antes 
de mais nada, pratica um ato de jusUça. E V. 
Ex', tendo tomado a iniciativa, revelou uma vez 
mais a sua personalidade de um homem fie~ ami
go e grato. O Estado do Piauí, que tenho a honra 
de representar, nesta Cãsa, assõclá-Se, e- nâO pO
deria deixar de fazê-lo, a esta homenagem tribu
tada a um homem qué soube honrar a vida públi
ca do nosso PaíS e honrar esta instituição, o Sena
do Federal. Antes de tudo, Antonio Farias foi um 
vitorióso;cvitorioso na vida pública e vitorioso na 
vida privifda. Homem de intciativa e homem de 
visão, soube ser um grande administrador à frente 
de uma cidade como Recife, que teve oportu
nidade de ser seu prefeito, realizando uma admi
nistração ofertosa, fecunda, séria, científica e vol
tada, sobretudo, para o futuro. O homem vitorioso 
na vida privada mostrou que também tinha condi
ções de ser vitorioso na vida pública. E essa sua 
administração e a sua atividade, como homem 
do Executivo, concorreu grandem-ente" paici a car
reira, para as- grandes vitórias na área do Legis-
lativo. Assim, foi o homem público-com grandes 
virtudes, como homem do ExecUtivo e como ho
mem do Legislativo, Deputado Federal, Senador. 
Jovem ainda, em plena ascensão. Era homem 
fadado a vôos mais altos. De_ modo que todos 
nós, por todos estes motivos, pranteamos a perda 
que foi o seu falecimento, uma perda precoce, 
como já se disse aqui. Então, em nome do meu 
Estado, Estado que integra esse Nordeste ao qual 
Antonio Farias tanto-serviu e- ajudou, reverencio 

um homem público não apenas preocupado com 
sua grande região, mas um homem também vol
tado para os grandes problemas nacionais; a sua 
visão municipalista d~monstra que S. Ex"' era um 
homem identificado com as raízes, com as bases, 
porque não há uma grande nação nem há gran
des Estados enquanto não tivermos municípios 
autônomo-s~-ptós:petos·, desenvolvidos e conscien
tes; de modo que aqui fica a minha pálida home
nagem, sincera, em nome do meu Estado, em 
meu nome pessoal, a um grande companheiro 
que honrou esta Casa. Nesta homenagem vai wn 
sinal de profunda saudade e de solidariedade ao 
pesar que enlutou o povo de Pernambuco, o povo 
do Nordeste, a Nação e, de modo especial, a 
sua dignissil:na família, a família do grande pran
teado, do grande homem público que foi Antonio 
Farias. 

~~ O SR. NEY MARANHÃO - Nobre Senador 
Chagas RodrigueS, V. EX• que tão brilhantemente 
representa no Senado da República· o -Estado d9 
Piauí, V. Ex' que foi um Goveritãdor dinâmico 
e conhecedor profundo dos problemas sociais 
de sua terra, o depoimento de V. Ex', neste instan

-~e. s6 nOs pOde engraridecer. ·E nós, que represer;
tamos Pernambuco, em nome da família agrade

--c_emos_ sinceramente este depoimento de V. Ex'. 

O Sr. João Calmon- V. Ex• permite um · 
àparte? 

O SR. NEY MARANHÃO - Ouço o nobre 
Senador João Ca1mon. 

O Sr. João Calmon- Nobre Senador e velho 
e-querido amigo Ney Maranhão. Tive poucos cOn
tados com o Senador Antonio Farias. Ele era um 
homem de poucas palavras e desJizava pelos nos
sos corredores como uma sombra. Ugado, ~orno 

-fui, durante muitos anos, ao Recife, acompanhei 
a sua ação fecunda como-prefeito de uma cidade 
que-Agamennon Magalhães qualificou, de ma· 
neira injusta, de cidade cruel. Recife reconheceu 
os excepcionais méritos de Antonio Farias e. hoje, 
através de sua voz, Senador Ney Maranhão, esta 

. Casa pfes~ -justa holpenagem a esse homem 
âe raras virtudes, que foi um municipalista extraor
dinário e que realizou, à frente da prefeitura da 
capital de Pernambuco, uma obra imperecível. 
Não poderia faltar a esta homenagem uma voz 
do Espírito Sánto e, por isi:o, dou-lhe este rápido 
aparte, prestando minha homenagem a essa frgu_· 
ra admirável de homem público, _que parecia adi
vinhar o seu fim prematuro, porque ilustra esta 
sábia fraSe de Santo AgostinhO: "Devemos e·star 
preparados para morrer amanhã, mas devemos 
agir como se não fôssemos morrer nunca." Na 

- sua-breve passagem por este planeta, Antonio 
Farias __ r~ãiizou magnífica obra, como se tivesse 
vivido muitas décadas. 

O SR. NEY MARANHÃO - Primeircunente, 
agradeço a este brilhante jornalista, a este diretor 
inesquecível de que Pernambuco todo sempre 
se lembra: o díretor da Rádio Clube de Pernam
buco, o_jornallsta JÕão Calmon, que hoje repre
senta o Estadõ do -Espírito Santo, neste depoi
mento muito importante, depoimento que ficará 
nos Anais do Senado Federa1 e que a fami1i_a de 
Antonio Farias, neSte instante presente nunca 
mais irá eSquêc.er. -

O Sr. Aureo MeDo- V. Ex" me permite um 
aparte? 
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OSR. NEY MARANHÃO -Com muita hon
r~. nobre Senador Aureo Mello. 
_ O Sr. Aureo MeDo -Senador Ney Maranhão, 

não poderia o Amazonas deixar de associar-se 
a quantos pronunciamentos foram feitos, nesta 
Casa, a respeito de Antonio Farias. Como V. Ex' 
já percebeu, ao exercitar a suplência daquele emi
nente parlamentar e também assim o fiz no mo
mento em que transpus os umbrais desta Casa. 
substituindo Fábio Lucena, eu o fiz sabendo, c~ 
mo já disse oportunamente determinado Parla
mentar, que esta é uma Casa de caciques, de 
líderes, de pessoas exponenciais dentro da socie
dade brasileira. Sou daqueles que acreditam nas 
trilhas do destino, nas determinações _que a vida, 
esse mistério profundo, estabelece. E vejo, num 
Pais Qigantesco e formidável como_ é _o Brasil, 
onde 140 milhões de brasileiros se ombreiam 
e lutam permanentemente, que aqueles que são 
trazidos a esta Casa estão, sem dúvida, obede
Cendo a um desígnio do destino, à determinação 
superior, a uma forma altlore traçada para que 
eles _cumpram a sua missã_o e desempenhem, 
aqui, aquele mandato que lhes é traçado não ape
nas-pela vontade popular, pela manifestação dos 
votos dos seus patricios, mas também por aquele 
ser misterioso e estranho que govema os mundos 
e determina o caminho das coisas. Por isto, Com· 
panheiro e Colega de juventude Ney Maranhão 
-éramos dos mais jovens na Câmara dos Depu
tados e as nossas travessuras e diabruras estreme
ciam a austeridade das paredes daquela Casa, 

_embora sempre tendo a cordialidade e a afeição 
dos nossOs-Colegas, quero lembrar a V. Ex' que, 
realmente, não é sem um predetenninismo nem 
uma manifestação altlore que wn homem aqui 
se apresenta, toma assento nesta Casa, cumpre 
a sua missão e marca a sua trajetória. No mo
m~nto em que termina aquela trilha, aquela deter
minação. superior e ele parte para outras esferas, 
para outros rumos, no desígnio que lhe foi deter-. 
minado, temos, ~m d_úvida, aquele mesmo pro
cedimento do destino que assim o estabeleceu, 
encaminhando-o, talvez, a_-Um cumprimento de 
missões_ mais altas ou outras fonnas de ação em 
mundos desconhecidos e em dimensões que não 
podemos penetrar. Eu tive pouca oportunidade, 
ta CaSa, de conviver com AntorUo Farias, mas 
percebi, na sinceridade e na maneira austera e 
segura da sua condução nas votações e no trato_ 
dos problemas públicos, que estava diante de um 
grande co~dutor, de um verdadeiro líder, de um 
homem que construiu, edificou a sua obra, que 
cumpriu a sua missão; como missioneiros e mis
sionários são todos a(JUeles que aqui se encon
tram, cada qual marcando a sua trajetória através 
da produtividade, do amor, do dinamismo e das 
coisas admiráveis. Não tive sequer ocasião de ser 
um amigo seu, apenas um colega. E, inadvertida
mente, talvez a contragosto meu, nos momentos 
em que me assento neste plenário augusto, sole
ne, eu sempre tenho a sensação de que estou 
em uma superior sala de aula. É como se_eu' 
ainda fosse um garoto daqueles que ficava ao 
lado-dos seus colegas e observava em cada _qual 
um procedimento maduro, consciente e de__alta 
responsabilidade. Esse Colega não teve a oportu
nidade, nem eu tive para com ele, de estabele
cermos aquele c_ontato, mas há aquela manifes
tação quase eletrônica em que se percebe aquilo 
do que o outro é capaz: a sinceridade, a certeza, 
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a eficiência, que é uma COnstante de todos os 
Srs. Senadores nesta Casa. Assim, o velho Amazo
nas com as suas caudalosas águas, com O verde
jante mistério das suas florestas, com um povo 
sofrido, retalhado pelos candentes _sóis daquela 
terra, através da minha humilde palavra, assegura 
a certeza, especialmente à sua distinta Família 
aqui presente, que a inteiTUpção da grande mis
são de Antonio- Farias foi uma interrupção prede
terminada e que hoje, sem dúvida, em outras esfe
ras, as suas parcelas espirituais estão cumprindo 
outros desígnios, ele que era um homem cons-
ciente de si mesmo, competente na sua ação,_ 
eficiente na sua trajet6ri~. que sabia_ ser ele próprio 
o condutor de um destino, irradiando, como se 
fosse um planeta de primeira grandeza, ao seu 
redor, a sua luz, o seu calor e a sua força. Congra
tulo-me que seja V. Ex' o seu Suplente, porqUe 
de seu caráter de sertanejo, de homem bonachão 
e amigo, mas, ao mesmo tempo, sério e irreve
rente, nas suas responsabmdades, que seja V. ~ 
o seu Suplente, porque tenho certeza de que 
aquela bandeira empunhada como ideário por 
Antonio Farias não será derrubada, pisoteada, es
farrapada e abandonada. E V. EX" a empunhará 
como um arcltote e conduzirá nos caminhos do 
futuro tudo aquilo que representava o cumpri
mento de uma tarefa cometida ao nosso Senador 
que partiu. 

O SR. l'IEY MARAI'IHÃO - Senador Aureo 
MeDo, V. Ex' citou a'nossa ~mizade, o nosso con
vMo de muitos anos na Câmara dos Dej,uiados, 
no Rio de Janeiro. V. Ex' ~m raz~~Ç>. ~oi uma 
~ de que todos nijo nos esquecemos: V. Ex' 
do valoroso PTB,na épóca, e eU, vendo e ouvindo 
os discursos "de Carlos Lacei'da, Vieira de MeUo, 
Otávio Mangabeira, aqueles grandes pi-ófe"ssores 
que passaram pela Câinara- dõs Deputados, no 
Palácio Tiradentes. E--nossa amizade cada vez 
mais se aprofundou. Cortheço V. Ex',_ que tem 
um coração maior do que o corpo. E hoje nos 
encontramos no Senado da República, V. EX' re
presentando o valoroso povo do Amazonas, e eu, 
de Pernambuco. Esse depoimento de v: ~ é 
de __ urn _ _bomem .bom, de um poeta e de um ho
mem que, acima de tudo, está fazendo justiça 
a esse Senador que cumpriu o seu dever e hoje 
Deus não o quis entre nós. 

O Sr. Mauro Benevldes - V. Ex> permite 
um aparte, nobre Senador Ney Maranhão? 

O SR.I'IEY MARAI'IHÃO-Com muita hon
ra, Senador Mai.!r9 _Benevides .. 

O Sr. Mauro Benevides -Nobre Senador 
Ney Maranhão, a Bancada do PMDB já expressou, 
através da palavra autorizada do nosso eminente
Colega Senador Nelson Carneiro, so1idariedade 
a esta homenagem com que se reverencia a me
mória imperecivel do nosso saudoso companhei
ro Antonio Farias. Recordo-me quando V~ Ex', 
na sua primeira manifestação nesta Casa,' fazia 
questão de identificar-se, pelos liames de uma 
amizade estreita e fraterna, com o Senador Anta- -
nio Farias, tratanckro carinhosamente como Tai
nha. Depois daquele seu -pronunciamento, tive · 
ocasião de relatar-lhe os últimos momentos que 
juntos passamos, o iJustre representante do povo 
pernambucano e eu, quando, numa dessas alas 
que abrigam os Gabinetes senatoriais, nos cleslo
cávamos para a sessão da. Assembléia Nacional 

ConstitUinte. E o trajeto, quando nos apressáva
mos para chegar a tempo de participar das Vota
Ções que ali são se:-qüenciadas a cada momento, 
a Senador Antonio Farias interpelava a mim, na 
condição de primeiro..Yice-Presidente da Mesa da 
Assembléia Nacional Constituinte, quando ocor
reria ·o término doS trabalhos de elaboração da 
nova Carta Magna do País. Com aquilo o nosso 
saudoso Companheiro fazia chegar a mim uma 
apreensão que domina todos os segmentos da 
nossa sociedade: quando teremos, realmente, de
finidas os novos rumos da vida política, econô-

~ _mica e _social do Pais? Somente aquela interpe
-lação sena bastante para que pudéSsemOs dimen
sfonar o seriso de responsabiJidade daquele ho
-mem que trazia a mim aquela perplexidade que 
passou a representar um questionamento diredo
riado a todos nós, Senadores e Deputados, que 
rece~elll,oS, nas umas, a responsabilidade de pre
parai à 'nova Lei Fundamental brasileira. Diria 
mais a V. Ex'-, nobre Senador Ney Maranhão, e 
acredito que já o me fiz. dirigindo também aos 
emTiientes_ Senadores .Marco Maciel e Mansueto 
de laYor, que hoje compõem a Representação 
de Pernambuco nesta Céisã. que no exato mo-

-- menta em que à Mesa da As.sernbléiã. Nacional 
Constituinte <:hegaVa a noticia, transmitida pelo 
Pres!dente. H':!IT!berto Lucen~ ~o_ Nobre Coristi
tuinte Ulysse~ Guimarães, Presidente da Assem· 
blCia Nacional Constituinte, que falecera no Ser
viço Médíco do Senado o Senador Antorúo Farias 
- relembro esse fato com profunda emoção -
imediatamente suspendemos os nossos traba
lhos. E a Mesa toda - o Presidente Ulysses Gui

- marães; eu; o Segundo-VI.e.e--Pr~dente, Jorge Ar
bage; o primeiro-Secretário, .Marcelo Cordeiro; o 
Segundo-Se<::ret.ário, Senador Mário Maia; o Ter
_ceiro-Secretârio, Arnaldo Farias de Sá-, toda 
a Mesa acompanhou o Presidente Humberto Lu
cena e se deslocou ao Serviço MédlcQ do Senado 

--Federal, para, diante do_ corpo inanúnado do Se-
- nador Antonio Farias, render ali o tributo, o res-

peito e, sobretudo, a saudade. Ao mencionar to
dos estes fatos, nobre Senador Ney_ Maranhão, 

· diante da Família do homenageado, desejo signi
. ficar o meu apreÇo, ·a minha estima àquele _com
panheiro que- tantas vezes conosco aqui esteve 
neste plenário, debatendo os problemas que inte
res!iê~ffi de perto à Região. Nordeste e ao Brasil 
como Um todo. 

O SR. l'IEY MARAI'IHÃO - Agradeço a . 
V. Ext, o depoimento do nobre Senador Mauro 
Benevides, que é muito importante neste momen
to em que estamos homenageando o Senador 

_ Antonío F~as, _na presença da sua Fainília e dos 
nossos companheiros. V. Ex', mais uma vez, está 
dando um depoimento que ficará para a História. 

-Assim sendo, nobre Senador Mauro Benevides, 
'·agradeço _a V, Ex' seu dePoimento.· 

Tainha deixou-nos ~ exemplo, deixou-nos 
-~ma lUZ-a il~in~r os dificeis caminhos dos que 
d~ejam deambular pela via Politica. 

-erue_Deus o teriha. QUe ~ luz que nos- deixou 
~-0 seja apà.gada por n6s. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Multo 
bem i) 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -
Cori~ a palavra ao nobre Senador Marco Ma
dei. 

O SR, MARCO MACIEL (PFL-PE. Pronun
cia o seguinte discUJ:so.}- Sr. presidente, Srs. 

SenãdOreS, ·sr~. Deputados. Dona Geralda Farias, 
viúva do pranteado Sena_dor AntoJl.io Farias, fami· 
liares, minhas Senhoras e meus Senhores: 

Nesta hoinenagem, na qual o SenadOr Fed_eral 1 

revérenc:ia a memória do _Senador Antonio Farias, \ 
desejo trãzer, Sr .. Prêsideilte, cOm miriha palavra,
a palavra também do meu Partido, o PFL. de 
profunda e entida Saudcide de um homem públi
co _que nas ~u em meu Estado e que destacou 
pelo seu valor mora1, pelos seus dOtes de inteli
gência e de coração e também pelo seu espírito 
empreendedor. Pude acompanhar a trajetóri:;t po
lítica de Antonio Farias desde qUando foi eleito 
Deputado Federal em 1963, mandato, aliás, que 
o povo renovou em 1967. _ -

- Como Prefeito de Recife, aq _tempo em_ que 
governava Pernambuco o honrado Governador 
Moúra Cavalcanti, Senador Antonio Farias ·mar-
cou sl).a administração por únia série de impor
tantes obras públicas revelando-se um adminis
trador austero, eficiente, probo e preocupaao com 
o social. ---

Deputado Federal de 83187, elegeu-se senador 
e Constituinte em 1986.- -- -
· · Como-seu Companheiro na Câmara dos Depu
tados e nesta Casa, durante o Período em que, 
aqui, conosCo conviveu. posso dar -à meu depoi
mento pessoal sobre a dignidade exempfar que 
soube firmar a seus atas e palavras, Pautando 
sua conduta de homem público sobre os ditames 
da honestidade e do trabalho, traços marcantes 
de sua persoil.alidade de pOlítico e empresário. 

Antonio Farias viveu a política como a desejava 
Joaquim Nabuco: a política que é História. 

Desde que o conheci, nos vários postos que 
ocupou na vida pública e comO bem-sucedido 
empresário em todo o Nordeste, habituei-me a 
admirar-lhe a visão prática que tinha no encami
nhamento e equacionamento do_s mais intrinca~ 
dos problemas da politica. das questões do inte
resse do _Nordeste e do País. 

E:sta qwilidade ele a revelou cõ.m raro bdlhci 
_ nos órgãos técnicos dos quais fez parte, na As. 

sembléia Legislativa de Pernambuco, indusive 
presidindo a Çomissão de Orçamento e àQUL tam
bém, nas Casas do Congresso tiac::ion~. 

Deste longo çonvivio firmou-se entre nós uma 
sólida amizade, qu_e_durou sem soluçã_o àesonti
nuidade e apesar dos entreveras polítlc:os.- _até o 
seu súbito e prematuro desaparecimento. 

Como seu Companheiro na luta em defesa dos 
interesses do Nordeste e de P~mambuco, pude 
sempre observar nele uma retidão impecável de 
atitudes, um empenho vivo em ver atendidas as 
aspirações do povo sofrido de nossa terra e essa 
preocupação ele revelou sempre - faço questão 
de frisar - tanto no EJcec::utivQ c::omo nas Casas 
legislativas, o que deixou -nítida a sua imagem 
de um exemplar e excepcional cidadão. 

O Senador Antonio farias era uma homem 
simples. Simples e afável. T0d~- oS que dele se 
acercavam viam logo nele estas cara<;;terístic.:as: 
sério, sem ser arrogante; modesto, mas eficiente; 
e por trás dessas virtudes escondia-se a alma no
bre que sabia dispensar a todos, ~m discrimi-

.- naçãõ a maior deferência e atenção. Aliás esses 
foram os traços de sua conduta, que soub~ comu
nicar aos seus familiares à 'sua mulher D. M~a 
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OeraJda, que aliás participava ativamente dC sua 
vida, seus filhos inclusive ajudando-o nos seus 
misteres politicas; a seus amigos, entre os quais 
o seu sucessor, o hoje Senador Ney Maranhão. 

A simpliddade era uma constante de sua con
duta. Pareda, como anotou certa feita Saint-E
xupéry, ver as coisas através do coração. 

Além dessas qua1idad~s de ~ar~ter e de digni
dade que marcaram a passagem de Antonio Fa
rias pela vida pública e no empresáriado de Per
nambuco, desejo assinalar também o seu desen
volvimento aos elevados misteres a que se dedi
cava qualidades - aJiadas - friso mais uma vez 
a wna dignidade sem par, a uma bondade inata, 
que o distinguiam e conquistavam para ele não 
apenas a simpatia como a estima de todos que 
com ele conviveram. 

Foi um homem simples, como aqui foi mUito 
bem ressaltado não somente pelo orador que me 
antecedeu como nos sucessivos apartes que o 
discurso _ _do orador foram_ of~recidos. Slmplld
dade como já se disse enquanto selo da v~dade. 
Dominav.a-se aquela sagrada sobriedade _que tole
ra o que perdura e que, como diz o Apóstolo 
São Paulo, não se deixa enlear pelo punic;lo do 
ouvir; bastou-lhe o pão ázimo da verdade. 

Homem devotado, ao interesse público ·-e ao 
engrandecimento económico e socia1 do r)lel.,l Es
tado, visava, sobretudo, a felicidade do seu povo 
e aos mais latos propósitos políticos a que o ho- · 
mem pode aspirar, sempre guardan,do a virtude 
da discrição e da slmplicidade, marcas de sua 
atuação como homem de raro tirodnio, quer co
mo político quer como empresário, pres~nte sem
pre nas grandes questões económicas,, sedais 
e administrativas do País, sempre pautando sua 
conduta pela coerência de atitudes, pelo bom sen
so, pelo equilibrio nas decisões e, sobretudo, c~ 
mo uma das suas caracteristica_s_ma~ marcantes, 
pela sua fidelidade aos compromissos assumidos, 
,qualidades que o _credenciaram em Pernambuco, 
não só na região em que nasceu e atuava politica
mente, o norte do Estado; como em todos os 
~antas onde sempre desfrutou da maior credibi
lidade e respeito do povo pernambucano, que 
sempre sufragou seu nome nas wnas para repre
sentá-lo nas mais aJtas funções públicas. 

Prova do que afirmo foi o fato de cons~ir 
estruturar solidamente, em Pernambuco, o Par
tido Municipalista Brasileiro, que, como sabe V. 
Ex', Sr. Presidente, e como sabem V. E#, Srs. 
Senadores, é um Partido de ainda reduzida ex
pressão no plano nacional. Em Pernambuco, no 
entanto, esse é um Partido que já se encontra 
devidamente cristalizado e consolidado. lsso se 
deve- é importante recordar- à credibilidade, 
à seriedade, à fumeza de conduta_ que marcavain 
a conduta do Senador Antonio Farias. Graças a 
essas. qualidades [o i poss[vel o PMDB se conso
lidar em Pernambuco e dispor. hoje, de bons e 
numerosos quadros, tendo uma representação 
na Assembléia Legislativa do Estado maior do 
que muitos partidos de representação nacional. 

O Sr. Francisco RoiUemberg- Permite-me 
V. Ex!' um aparte? -

OSR. MARCOMACIEL-Com muita honra 
ouço V. Ex', meu caro Senador Francisco Rollem
berg. 

O Sr. Francisco Rollemberg __. Eminente 
'Senador Marco Madel, ouvi com muita atenção 

o pronunciamento que hoUve_ por_ bem fazer o 
Senador Ney~ranh_ão e, ;::tgora, ouço V. Ex' dizer 
das qualidades pessoais, das virtudes que orna
ram a figura de Antonio Faria&. Em npme da 
Bancada de Sergipe no Senado, independente 
das siglas partidárias, em meu nome, em nome 
dos Senadores Albano franco e_Lourival Baptista, 
homenageio Antonio Fi:uias relembrando um fato 
que não foi citado nestas homenagens. Vivíamos 
juntos, sob a grande umbrela que era o Partido 
Democrático Social, o POS, do qual V. Ex' tam
bém fez parte. 

O SR. MARCO l'IACIEL- É verdade. 

O Sr. Francisco RoHemberg- VN_emos nes
se Partido morrlentõs tum-ultuosos. Anton-iO F.cJJi'tS. 
foi seu Primeiro-Vice-Presid~nte, fqi quem cuidou 
da sobrevivência daquele Partido, quando, numa 
manhã tumultuada, o então Presidente do Partido, 
José Sarney, renunciava à sua Presidência. Foi 
Antqnio de Farias que conseguiu impedir a diás
pora que posteriormente aconteceu no nos~ Par
tido. E, hoje, aqui estamos nós, ~lhos _Campa· 
nheiros do PDS, __ de Sergipe_ e de Pernambuco, 
cada qual em seu Partido, o Partiâõ (iue o chama
mento histórico ·o Jevo_u a procurar para home
nagear aquele COmpanheiro sério, honesto, com
petente, pragmático e objetivo, que foi capaz de, 
num inonieilto tormentoso da yi_da naCional. 
ríiânter unido e coeso um Partido que tinha sido 
chamado o maioi' Partido do Ocidente. Foi S. 
Ex' que impediu que esse Partido .desaparecesse 
~ que, coeso, votasse no candidato a Presidente 
da República, inviáveL mas como wna demons
tração de solidariedgde, de_ presença desse Par
tido na vida pública nacionaJ, na esperança de 
que" este grande Partido pudesse um dia continuar 
a viver os seus momentos de glória. Convivi com 
Antonio Farias no PDS, lá fui seu amiQo, Já ouvi 
suas confidências como médico _que sou tam
bém, tanto quanto_o foi o eminente Senador que 
me antecede~ e que falou també_nl'das stiãs confi-
dências no c_ampo da saúde. Fui seu Coinpa-
nheiro na Constituinte, onde sentávpmos juntos 
J)raticaffien~ todas ~s tardes, e fui o Companheiro 
que primeiro foi avisádo -_tenho- a impressão 
- de que ele passava mal no Serviço Médico 
do Senado. Para lá me_ dirigi pressuroso, na tenta
tiva de ajudar. Eu e ó Senador Mansueto Qe Lavor 
fomós-os priineiros a nos defrontar com a figura 
de Antonio Farias já falecido, já com o ,s,eu corpo 
inahimado. Voltávamos para comunicar _ _à_Mesa 
dil Constituinte. qui:tndo encontramos o Presiden
te Ulysses Guimarães e toda_ a Mesa que para 
lá se dirigiam, a fim de prestar a S. Ex' as últimas 
homenageris. Fui a Recife assistir ao Seu sepulta
mento e lá testemunhei o grande apreço· de que 
gozava Antonio Farias no seu Estado, _e_ de uma 
maneira muito especial e carinhosa na cidade 
que ele comandara, a cidade que ele dirigira, a 
cidade em que ele fora Prefeito. Por l_sso, neste 
instante e nesta hõra, quero, em nome da minha 
Bancada, em nome dos sergipanos que cõrif:Je
ceram, que estimaram, que admiraram e qu~ 
amaram até Antonio Farias, trazer à sua Viúva, 
a seus Filhos_. a noSsa palcivra de conforto, e dizei 
que Antofuo Fari_as foi wn homem que honrou 
a sua terra, foi um brasileiro de escól, foi um 
peinambucano de valor. 

O SR. MARCO MACIEL - Caro- Senador 
FrirÍcisco Rollemberg, o depoimento de V. EX' 
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c:onf11rna as palavras que estamos aqui proferindo 
de reconhedmento à atuação política do Senador 
Antonio Farias, às suas qualidades de hoinem 
e de cidadão. O depoimento que V. Ex• dá sobre_ 
a conduta de _S._ Ex" ao tempo do PDS é bem 
urna demonstração de firmeza que caracteriza\l'a 
o Senador Antonio Farias e da- seriedade com_ 
que S. Ex' exercitava a vida pública. Por isto, meu 

·caro Senador Francisco Rollemberg, a manifes
tação de V. Ex', de alguma forma, ajuda a traçar 
o perfi] do Senador desaparecido, assim como 
a fazer com que se corõpreeiida melhor o papel 
do pOlitico em nossa sociedade_. 

O Sr. Presidente, Jacques Maritain costumava 
distinguir as idéias afins: "vocação" e "m.i:asão", 
afirmando que a vocação diz respeito ao dever 
que todo homem tem de traPalh;;ar para dar cum
primento fiel às s_uas funções nas tarefas diárias; 
a. '"missão", dizia ele, é acolhida refletida do dever 
que compete a_cada um cumprir, de transformar 
o ambiente em que vive. Neste sentido, __ Q Senad.._or 
Antonio Farias- soube dar cabal cumprimento à 
sua ''vocação" de homem público, e de um "mis
sionário" que é_xerceu cõin a maior dignidade tç>
das as funções que lhe forªm confiadas._ 

Dóis meses Já se paSsaram do seu desapare
cimento e ainda se encontra n&S dependências 
desta Casa o traço marcante da sua atuação só
bria, contínua, persistente, nobre e sempre inspi
rada nos mais altos propósitos de servir ao seu 
povo e à nossa coletividade. 

É a memória de um homem de tão reconhe
cidas virt~Jd~ de tanta digrUdade pessoa] e profis
siona1 que hoje reverenciamos, lastimando que 
a vida pública brasileira se tenha privado da cola
boraÇão prestimosa, esclarecida e patriótica do 
seu va1ioso concurso. 

Antonio Farias, como seu conterrâneo que pou
co. se_ preocupou com a morte, Gilberto Freyre, 
poderia também dizer: 

"ELi nãõ Chaino a rriorte de doce 
Sei que ela é amarga 
(0 amargor dãs raízes)_ 

. o··que eu digo à amarga" morte 
~ que venha docemente." 

Sei que a morte faz desabrochar em _nós a sen
sação da ausência. i"'e:ste s_entiQQ,_a morte é amar
ga para os seus familiares e para os seus amigos. 
Creio, porém, como diz Evãrigelista, que a ·vida 
não é. tirada, mas transformada, e, assim, para 
n6s cristãos, a ausência é passageira e que mais 
importante do que a presença física é a força 
do exemplo. E um expressivo modelo de cidadãq 
e político ele nos legou. 

~ O SR. PRESIDENTE (Hwnberto Lucena) -
A Mesa associa-se à homenpgem que o Sen!,dO 
Federal presta à memória do ex-Senador Antonio 
Farias, em atendimento à infdativ~ do nobre Se
nador Ney Mararihão. 

Os oradores que desmaram na tribuna,_ na ma
nhã de hoje, e os apartes que lhe foram dirigidos 
deixaram bem nítido o perfil do ex-Senador Anto
nio Farias, cujo- desaparecimentO súbito deQ«>u 
em todos nós, seus companheiros _de Senado, 
uma profunda sau_dade. 

Homem público, como bem ãcentuOu o nobre 
Senador Marco Maciel, por vocação, fez unia car
reira rápida, comO Vereador de sua t~rra natal, 
como Deputado Estadual à Assembléia Legisla
tiva de Pernambuco,- como Deputado Federal e 
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como Senador, ctistin_guindo-se, em todas as mis~ 
sões que lhe foram confiadas pelo povo pemam~ 
bucano com inexcedível zelo e espínlo público 
admirável. 

Lembramo-nos d.a sua presença no Senado 
Federal e na Assembléia Nacional ConstitUinte. 
Os traços predominantes de sua personalidade, 
que foram aqui exaltados, eram, realmente, a sua 
simplicidade, _a sua discrição, a sua lhaneza de 
trato. Mas, acima de tudo, havia nele um imenso 
senso de responsabilidade e uma grande compe
tênda que o tomaram um politico exemplar. 

Se a sua atuaç:ão parlamentar cabe ser salien
tada, não podemos, também, deixar de lembrar 
a sua dinâmica ges~o à frente da Prefeitura Muni
cipal de Rec:ife. 

Homem do Nordeste que sou, pude, durante 
todo o tempo em que o ex-Senador Antonio Fa
rias esteve à frente da administração municipal 
de Redfe, tomar conhecimento do grande entu
siasmo qoe a população da capital pemambu
c:ana nutria pelo seu extraordinário prefeito. 

Antonio Farias destacou-se, como empresário 
vitorioso, dando a parcela de sua contnbuição 
ao desenvolvimento económico de Pernambuco 
e de todo o Nord~te. _ 

Antes de encerrar a presente sessão, desejamoS 
cumprimentar a familia do Senador Antonio Fa
rias, renovando-lhe as nossas sentidas condolên
cias, de modo especial à sua esposa, D. Maria 
Geralda Farias, e aos seus filhos Eduardo José, 
Maria Carmen e Marcelle Maria, presentes nesta 
sessão. 

(Levant(l-se a seS$Po_~s_13 horas e 5mlnu~. 
tos.) . 

ATO DO PRESIDENTE N• 89, DE 1988 

O Presidente do Sel'@do Federal, no uso de 
sua competência regimental e consoante o dis
posto no art. 65, do Ato da Comis~ão Oiretora 
n931,de1987,resolve: ___ _ 

Designar o servidor José Aparecida Campos 
para exercer a_Presidência da Comissão Perma
nente de Ucitação nos~fª~~~ntos e;_ impedi
mentos eventuais do seu titular. 

Senado Federa], 21 dejunhÕde 1988. -Seria
dor Humberto LUcena, Presidente. 

DIR.ETORIA GERAL DO 
SENADO FEDERAL 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 

O Diretor-Geral do Sen11do F~deral, tendo em 
vista o disposto no N;J:) do Presidente do Senado 
Federal n<:> 80/88, convoca os candidatos abaixo 
relacionados para tomarem posse no cargo de 
provimento efeti.vo de Datilógrafo, Çlasse "C~, Re
ferência NM-25, da Parte Permanente do Quadro 
de Pessoal do Senado Federa]: 
1-César Augusto Guimarães 
2-......... Janete Wessina Morale 
3 -Tânia Maria Santos Mont~ 
4-Zila Neves 
5-Lúcia Marli de Oliveira Sousa Co(reã 
6-Carmem Lúcia Cruvinel 
7 -Raimundo Farias Ribeiro 
8-Maria Lúcia Soar~ de Melo 
9-Gerson Martins de Rezende 
10-João Batista Marques 
11 -Maria Dulce Vieira de Queirós Campos 
12 -João _Pol_icena Rosa Netto 

-13-Fernando Pereira Damasceno 
14...:..:. Pàulo Lourenço ROdrígues 
JS-Sandra Maria Leão de Matos 
16-Chrístii18 RodrigUeS Martins 
17 -Lilian Karla Feri'eira do Amaral 
18-Maria Espedita Moreínà 
19-A.Itamii"oJosé-da Silva 
Os candidatos deverão comparecer ao 5? andar 

de;) Ediftcio Anexo I do S~nado Federal, de segUn
da-feira a sexta-feira, nõllotátio de 9:3ô às 11:00 
horas e de 14:30 às 17:30 horas, com os seguintes 
documentos: - -

I-Carteira de_Identidade; 
II-C~rtidão de nasciment9 ou Casamento;: 
III-CãJ:t:ão de inscrição no cadastro de pessOa 

físicã.; -
IV-Cértificado de reservistas; 
V-Títu1o de eleitor; 
vi-Três fotos 3x4 coloridaS; 
vn -Abreugrafiã; e 
\11U- De<:laração de bens. 
Brasília, 17 de junho de 1988. -José Passos 

Pô~~_Q!~tor-Geral. 
CEI'!TRO GRAFICO 

CONSELHO DE SUPERVISÃO 
·• --ATA DA 141• REUNIÃO 

Às :onze horãs do dla onze do _mês de abril 
do ano .de hum_Qlil novecentos e oit~nta e 6ito, 
na sala de reuniõéS"da Primeira: Secretaria do Se
nado Federa], sob a Presidência do Extelentfs
simo Senhor- Senador Jutahy_ Magalhães, Primei
ro-Secretário _do Senado federal e Presidente des
te. ConselhO-de-suP-ervisão," p-resenteS os nlem~ 
bros José Passos Pôrto, Guido Fada c!e Carvalho,
Rubem Patú Tiézenã; José de Ribamar Dua"rte 
Mourão e Agaciel da Silva Maia, reuniu-Se o Con
selho d_e Supervisão do Centro_Gráfico do. Senado_ 
Federal, t;:m sua centésima quadragésima primei
ra Reunião. Abertos _os. trabalhos ~o Senhor PreSi
deii.te-·ColoCõu eni P,iscussão a Ata da 14()' Reu
nião' reWliã:dii em 21-3-8& APós -i::Onsid.erações 
a-Ata fOi aproVada, devendo ser encaminhada à 
Subsecretaria da Ata para publicação no DCN.. 
A-Sêguii, pãssando-se ao primeiro item da pauta 
o·--serihcii' Presidente p~ou a palavra ao Conse-

-- lheiro Rubem j?atú Trezena, que-apreSentou pare
ce_ i_ ·s«?bie ~ prit:Jteira proposta de alteração do 
O'rs;:àmentõ-âci-FUNCEGRAF no exerddo de 
1988, referente ao Processo n<:> 00453/88-9-CE'.:: 
GRA..'='. Em seu parecer o Conselheiro ·diz, textual
mente, que "o processo foi examinado pela Audi
toria do CEG_RAF e pela Auditoria do Senado Fe
·crerãi, .rêêebêri,c:fo P_areceres ra:voráveis dos citados 
Ôrffâos de có11trole,-iilterno, pela obsefvâric:ia aos 
dispoSitivos legais e regulamentares que discipli
nam a rnatér_!cf.~ Ap~s a conclusão do parecer, 
a- ffiàtéria Toi colocada em discussão, seli.do am
plamente anallSada por todos. Ao final o Senhor 
Presidef!,te- SenaQ:Qr Jutahy Magalhães- colo
cou a m'atêria -em -vota_ção, sendo a mesma aprO
vada por unanimidade de votos. Passando-se ao 
segurido citem-dEi pauta, o Senhor Presidente pas
sou às mãos dos Conselheiros Quido Faria de 
carvaihó e JoSê Ribamar-ou:arte-'MõUião, oS pró
cessós it" 5538/87 -5-CEGRAF. e 564/87 -5-CE
GRAF', sendo respectivamente. um relativo ao rea:: 
prOveiti,tmeilto riO CEGRAF e outro sobre o paga~ 
mentó do complemento de aposentadoria do ser
vid_or Pedro Ma_rtlns de Oliveira, para exame e rela
to em reunião posterior. Nada mais havendo a 
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tratar, agradecendo a presença de tod_os, o Senhor 
Presidente - Senador Jutahy Magalhães - de
clarou encerrados o~s trab_~hos e para constar Eu,. 
Maurício SjlVa, Seçretári9 deste Çonselho de Su
pervisão, lavrei a presente Ata que, depois -de lida 
e aprovada, serâ assinada por todos os presentes. 
15 de abril de 1988.- SenadorJutahy Maga• 
lhãeS, Presidente- Dr~ José Passos Pôrto, 
Vice-Presidente - Dr. Rubem Patú Trezenaf 
Membro --Dr. José de Ribamar D. Mourão, 
Membro- Dr. GUido Fi!: 1a de Carvalho, Mem-
bio. -- --- ---- --''- -- -

ATA DA !42• REUNIÃO 

Às dez hOras, do dia cinco dO- rriêS ·de nláió 
áO- anO de hUm mil novecentos e 9itenta e oito1 

na sala de reuniões da Primeira Sec;retai'ia do 8e
nado Federal, sob a Presidência do ExCe!entiS
simo SenhOr Senador Jutahy Maga1h~eS, Piinle'i· 
ro-Secretárib do Senado Fe.defài e P~sidente-dés
te Càhselhó de SUpervisão, presentes -os C00se~ 
Jheiràs: José PasS!9S P9rto._ Guido Fana: de ·ca-rva .. 
lho, Rubem Patú Trezena, José de R.ibáma.r Dlrerte 
Mourão e Agaciel da Silva Maia, reuniu-se o Con· 
selho de Supervisão-do Centro GráficO do Senado 
Federal, em sua 142~ Reunião. Abertos os traba· 
lhos o Senhor Presidente passou a palavra ao 
Co"riselheifb Rubem Patú Trezena que apresentou 
aos demais membros parecer sobre o Processo 
·n-r 238/88- CEGRAF, -referente-à~Tómada de 
Preços n9 2}88 Para -contrataç:ão de ServiçOs de 
Manutenção dos_ Gramados, JardiflS e Vasos Or· 
namentais do CEGRAF, durante o anO de 198a 
APós a ·apr-esentaçãO do pafeCet, --o-·mêi-mb- foi 
colOcadO erh discussão, sendo analisado por to
dos os presentes. A seguir a· matéria foi coloc8da 
em VOtação recebendo ·aprovação -por imariimi· 
dade. Passando-se_~q_ _segundo item da Pãuta o 
Senhor Presiderl.te Senador Juta:tiy Magalhães
conceQeu a palavra ao éonselheiro José Pas~s 
Pôrto que apresentou parecer homologatório so
e à T oroada çte Preços_ o\> 4/88, para aquisição 
de Papéis em Bobinas -e Planos parã Imp~esSão 
Gráfica. Após amplas considerações sobre a ma
téria e o Senhor D[~tor-~cutivo do__CE(}_Rtf' 
- Dr. Aga<:iel da Silva Maia - ter mantfeStaào
aos Senhores Conselheiros -sobre a necessidade 
e o grande consumo de matéria-prima em decàr
rência.._Q_as atividades da Assembléia Nacional 
Cortstit_uinte; o Senhor Firesidente-colocou a mes
ma em votaÇãO, sendo a seguir, aprovaaa por 
todos. Passando-se _ao terÇeii'O item da pauta o 
Senhor Presidente concedeu a palavra ao Conse-" 
lhei~o José de Ribamar_Duãrte Mourão que apre
sentou parecere sobre o Processo Ir' 405/88.4 -
CEGRAF, referente à Tomada de Preços n9 3/88, 
para aquisição de Chapas de Alumínio pré-sEmsi
bilizadas e prOdutos químicos para o seu proces
samento-::-Effiseu pare-cer o Conselheiro diz que 
o resultado da adjudicaÇão feita às empresas veil_. 
cedei aS dos itens para lomecimento imediato de
verão se refletir no-Contr-afo para fornecimento 
ao longo do ã.no, cumprindo, assim o item 3 do 
Anexo do Edital. Logo após a matéria foi colocada 
em diScUssão_e·a seguir colocada em votação, 
sendo, ao finai_, aprovada por Ul'!animidade. Nada 
mals ~avendo a tratar, agradecendO- a- presen-ça 
de todos, o Senhor Presidente- Senador Jutahy 
Magalhães - declarou encerrados os trabalhos 
e para constar, eu, Mauricio Silva, Secretário deste· 
Conselho de Supervisão, lavrei a presente Ata cJue 
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depois de lida e aprovada por todos será encami· 
nhada à publicação no DCN. Brasília, 6 de maio 
de 1988. -Senador Jutaby Magalhães, Pre
sidente- José Passos Pôrto, Vice-Presidel"!
te - Guldo Faria de Carvalho, Membro ~ 
José de Ribamar D. Mourão, Membro -
Rubem Patú Trezen' Membro. __ 

ATA DA 143• REUNIÃO 

As doze horas, do dia doze do mês de maio 
do ano de hum mi1 novecentos e_ oitenta e oito, 
na sa1a de reuniões d_a Primeira Secretaria do Se
nado Pederal, sob a Presidência d_o Ilustríssimo 
Senhor José Passos Pôrto, Vice-Presidente deste 
Conselho de Supervisão, ppr delegação do Exce
lentíssimo Senhor Senador Jutahy Magalhães -
Presidente deste Conselho de Supervisão - pre
sentes os Conselheiros: Guida Faria de Carvalho, 
Rubem Patú Trezena, José de Ribamar Duarte 
fllourão e Agaciel da Silva Maia, reuniu-se o Con
selho de Supervisão do Centró Gráfic;.o dó Senado 
Federal, em sua 143• Reunião. Abertos os traba
lhos o Senhor Presidente concedeu a palavra ao 
Conselheiro José Q.e Rlbamar Duarte Mourão que 
apresentou parecer sobre o Processo IY' 404/88 
- CEGRAF, referente ao julgamento da Tomada 
de Preços n' 5/88, para aquisiÇão de filmes e 
papéis fotográficos. Em seu parecer o Conselhei~ 
ro diz, textualmente, que "está plenamente justifi · 
cada a necessidade da referida compra conquan
to se trata de material indispensável ao desenvol· 
vimento normal das atividades do parque gráfico 
do Órgão. O procedimento liG.itat6rio obedeceu 
às regras estabelecidas no Ato da Comissão Dire
tora n~" 31/87 e D~creto-Lei n~" 2.30Q/86, desde 
a ampla divulgação do Edltalaté a sua conclusão. 
Logo após a matéria foi colocaàa em discussão 
e a seguir, em votaç_ão. Sendo aprovada por una
nimidade. Nada mais havendo a tratar, agrade
cendo a presença de todos, o Senhor Pre!>ldente 
declarou encerrados os trabalhos e para constar, 
eu, Mauricio Silva, Secretário deste Conselho de 
Supervisão, lavrei a presente Ata que depois de 
lida e aprovada por todos será encaminhada à 
publicação no DCN. 

Brasília, 24 de maio de 198_8.- José Passos 
P6rto, Presidente (Em exercício) - Guido 
Farta de Carvalho, Membro - José de Ri
bamar D. Mourão, Membro- Rubem Patú 
Trezena, Membro. 

ATA DA 144• REUNIÃO 

Às doze horas, do dia três do mês de _junho 
do ano de hum mil novecentos e oiterna, e .oito, 
na sala de reuniões da Primeira-secr~ dos~ 
nado Federal, sob a Presidência do Ilustríssimo 
Senhor José Passos Pôrto, Vice--Presidente deste 
Conselho de Supervisão, por delegação do Exce· 
lentíssimo Senhor Senador J~t,ahy Magalhães -
Presidente do Conselho de Supervisão, presentes 
os Conselheiros: Guida Fãria.S--de Carva1ho, Ru
bem Patú Trezena, José de Ribamar DL«Jrt~ Mou· 
rão e Agaciel da Silva Maia, reuniu-se o_ ConseJho 
de Supervisão do Centro Gráfico do Senado Fecle
ral, em sua centésima, quadragésima quarta reu
nião. Abertos os trabaih<:)s o $e_n1;1d_or Presiden_te 
-José Passos Pôrto ..,.. c:onc~-d~u a palavra, ao 
Conselheiro Rubem Pat.ú Tre~ena que -apresentou 
parecer sobre o processo n"' 05'10/88-CEGRAF, 
correspondente ao 4"' trimestre de 1987. A seguir 
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a matériÇI foi çolocada em discussão, sendo am
plamente analisada por todos os presentes. Con
cluindo, o conselho decidiu, por unanimidade de 
votos, __ a_pós examinar o parecer da auditoria do 
Senado Federal e ouvir as consíderaçÇles e justifi
cativas do Senhor AGACIEL DA SILVA MAIA
Direlor Executivo d.o CEGRAF--:- aprovar a prest&
ção de contas, recomendando à direção do CE
GRAF observar as medidas mencionadas pela Au
ditoria do senado Fedêral. P.assando-se_O!)O segun
do item, o Conselheiro RUbem Palú Trez_ena, apre
sentou parecer sobre o processo n9 231/88-CE
GRAF, referente à Proposta_de_ autorização para 
elã.boração de Programa Básico de Importação 
de Equipamentos Gráficos para o Biênio 88/89 
do CEGRAF. Ap6s c::olocações de todos os_ pre
sentes, o Senhor Presidente colocou a _matéria 
em votação, sendo a_mesm@. aprovada por todos. 
Dando continuidade à reuriiãO, o Senhor Presi
dente -José Passos_ Pôrto ~ concede._u_?! palavra 
ao ConSelheiro JoSé -de Ribamar Durte Moun30 
que a"presentoü pi:neCer sobre o -procesSo n9 
764/88.4-CEGRAf referente à Proposta de aquisi
ção de um Sistema de Composição computa
dorizado, com terminal de visualização gráfica 
(PRMEW) modelo SCC-83, rriarCa Gepeto. 
Após amplas considerações por parte dos Conse
lheiros ~ yerjfacada a inexigjbilidade de licitação, 
foi aprovada por unanimidade de votos. Nada 
mais havendo a tratar. o Senhor ?fesidente -
José Passos Pôrto - declai"'\.1 encerrados os tra
balhos e para constar, eu, Mauricio Silva Secre
deste Conselho -de Supervisão, lavrei a presente 

Ata que depois de lida e aprovada por todos será 
encaminada à publicação no DCN. Brasília, 6 
de junho de 1988. --José Passos Pôrto, PresiM 
dente (Em exercido)......:... Guido Farii;l de Carva
lho, Membro- Rubem Patú Trezena, Membro 
---dosé de Ribamar Duarte Mourão, Membro. 

ATA DE COMISSÃO 

COMISSÃO PARLAMEI'ITAR DE! INQUÉRI
TO 

Criada Através da Resolução n• 059, 
de 1987, destinada a apurar as irregula
ridades e seus responsáveis pelas Impor
taÇões de aUmelttos por órgãos Gover
namentais. 

14' REUNIÃO. REAUZADA 
·EM 18DEMAIODE 1988 

Aos -dezOitO dias- do mês de maio de mil nOVe
centos e oitenta e oito, às oito horas e quarenta 
.e dois minutos, na sala da Comissão de Ecçno
mia, presentes os SenhQres Senadores Dirceu 
Carneiro, Mauro Borges e_Od Sabóia de Carvalho 
reuniuMse a _Comissão Parlamentar_ àe.lnquérito 
destinada a apurar as irregularidades e seus res
ponsáveis pelas importações de a6mentos por 6r
gáos governamentais. 

O Senhor Presidente declarou abertos os traba
lhos, convocando o Sr, Ca_rlos Heiuique LeaJ de 
Mor_aes para prestar o juramento de praxe. 

Em seguida, o Senhor Presidente passou à fase 
interpelatória concedendo a palavra ao Senhor 
Relator Senador Mauro Borges, que prosseguiu 
as indagações iniciadas na última sessão sobre 
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arroz:, milho, leite e carne, detalhando sobre o 
caso Bantrade, controle dos estoques, aS autoriza
ções por telex, o processo de seleção das empre
sas adquirentes do leite em p6 desnatado junto 
à Cabal, critérios .de focação dos quantita~vos _e 
condições de pagamento, a internação da carne, 
o c.ontrato entre a lnterbrás. Sogeviandes/S-ocopa, 
proCesso âe- diSfiibuição ihtefriã da carne prove
niente do estoque regulador sobre responsabi
lidade da Cabal e- sobre a a:quisiçãó- de carne 
da ltáJia contamin~da com vírus de aftosa. Por 
diversas ocasiões, o Senhor dd Sabóia de Canrã.
lho solicita ao depoente alguns esclarecimentos 
pertinentes à matéria em questão, e o Senhor 
Mauro Borges pede que a Assessoria da CerniS-
são se pronuncie es_clarecendo esta Relataria em 
pontos obscuros-do depoimento. 

Satisfeitas as suas indagações, o Senhor Sena
dor Mauro _Bo~ge{> pede a_ç depoente sua p-osição 
quanto à importação de queijos e pescadas -finos, 
nO_ gue fof devldamen~ ~larecido. 

Finalizando, o Seimor Presidente solicita ao de
poente que esclareça sobre o desvio de Impor
tações e providências que foram tOrhadas. O de
poente informa que cabia, naquela ocasião, à S(J. 
NAB e a Policia" Federal as_ investigações. Neste 
ínterim, sugere à Comissão que convoque para 
depor sobre dúvidas constantes em seu depoi
mento o Senhor João MéW_rO Boschero. 

_ Nada_ mais hªvendo a tratar, o Senhor Presi
dente encerra a reunião, convocando oS Senhores 
MembrOS parã a reunião do dia Vinte e quatro 
de maio às nove_ horas. neste mesmo_lo_ca], para 
ser ouvido o depoimento do Senhor Guilherme 
Leite da Silva Dias, para Constar eu Oeide Maria 
Ferreira da Cruz- Assistente da Comissão, lavrei 
a p~erlte ata que, lida e ·aprovada sérá assiriadã 
pelo Senhor Presidente _e irá à publicação junta
mente com _o_s_apanhamentos taquigráficOs. 

AN.EXOÀATALM 14•REUNIÃOLM CO
MISSÁO PARv.ME;;NT.AR OE INQUÉRITO 
CRMOAA17Mlfs OARESOWÇÁON•059, 
OE./987 OESTINADA A APURAR AS IRRE
GULARIDADES E SEUS RESPONSÁVEIS 
PELAS IMPORTAÇÓES DE ALIMENTOS 
POR ÓRcv!OS GOVERNAMENTAIS: REAU-

. Z'\DA EM 18 DE MAIO DE MIL NOVECEN
TOS E OITENTA E OITO, NA SALA ll4 CO
M/SS1"0 DE ECONOMIA ÀS OITO HORAS 
E QUAfiENTA E DOIS MINUTOS, DESTI
NADA A OUVIR O DEPOIMENTO DO-SR. 
CARLOS HENRIQUE LEAL DE J.fORAES, 
QUE SE PUBUCA COJ.fADEWDAAUTOR!
z.IÇÁO DO SENHOR PRESIDENTE. 

Presidente: SeMCior Dln:eu Carneiro 
Vice-Presidente: Senador Lowtval Baptista 
Relator: Senador Mauro Borges 
(firtegra do Apanhamento Taquigráfico da Reu· 
nião.) 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) -De
claramos abertos os trabalhos desta CPI e convo
camos o depoente Carlos Henrique L_eal de Mo
raes par~ fazer o }Uiamento, porque se trata hoje 
de nova sessão. 

Todos de pé. 

O SR. CARLOS HENRIQUE LEAL DE MORAES 
- "Juro, como dever de consciência, dizer toda 
a verdélde, nada omitindo que seja do meu conhe
dmento, sob quaisquer fatos reladonadOs à in-
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vestigação a cargo desta Comissão Parlamentar 
de Inquérito, destinada a apurar as irregu]aridades 
e seus responáveis pelas importações de alimen
tos por órgãos governamentais." 

O SR. PRESIDENTE (D~ceu Carne~) - De 
pronto passamos a palavra ao" Relator, Senéldor 
Mauro Borges, para qu~ dê continuidade às suas 
indagações. 

O SR. RELATOR (Mauro Borges)- Ontem 
fomos até a pergunta 20. Agora, prosseguiremos: 
O preço do arroz, ·colocado à disposição do sindi
cato de Minas, a ser fornecido pela Cabal de Minas 
Gerais, foi de Cz$ 4,89. No caso do sindicato 
de Goiás, o arroz foi fornecido pela Cabal do Rio 
a um preço de Cz$ 4,06 por _Quilo. QUal o motivo 
dessa diferença de preços relativamente substan
cia]? Quem 'autorizou tais preços? 

OSR.CARLOSHENRIQUELEALDEMORAES 
-Aproveitando o ensejo da pergunta de V. Ex', 
ontem à tarde estive na SEAP, até refrescando 
um pouco minha memória sobre alguns fatos 
ocorridos nessa época, e gostaria até de sugerir 
a esta Comissão que convocasse o sr. João Mài.i~ 
ro Bosquero para depor-·perante esta -COmissão. 
O citado Sr. foi meu assistente, era funcionário 
do Serpro, lotado no Ministério da Fazenda; e, 
sob o meu comando, foi responsável pela monta
gem dessas operações. 

No caso da venda de aJToz pela Cabal, houve 
um sistema de licitação com divisão por lotes. 
Então, foram 80 rrii1 toneladas licitadas, divfdidãs 
em lotes de mil toneladas. Para cada lote espe
cifico e com regras bem defmldas, que infeliz
mente não me recordo - daí a minha intenção 
de sugerir a convocação do Dr. Mauro Bosquero 
-havia ofertas. A melhor oferta levava para cada 
lote específico. EntãO, -tivemos PreçOS-valiãndo 
desde Cz$ 4,06 até Cz$ 4,90, 5e não me engâilo. 
Dentre esses preços, fizemos de tudo, porque 
eram licitações por lote. O melhor preço levava 
sempre. Tínhamos um preço miniino de abertura, 
que era de Cz$ 4,00. - -

O SR. RELATOR (Mauro Borges)- Essas lici
tações foram feitas em caráter públicO ou foram 
convites a algumas firmas? 

OSR. CARLOS HENRIQUE LEALDEMORAES 
- Foram feitas cartas-_convites ou telex convites 
a todas as empresas que comercializam a!TOZ 
com a COBAL Todas elas foram convidadas, 

O SR. RElATOR (Meuro Borges)- Ein todos 
os casos? -

OSR.CARLQSHENRIQUElEALDEMORAES 
-Em todos os casos. no que s_e refere às comer
dalizações da minha gestão: Eu g_ostarja de ser 
enfático com relação a -isso: gostariã: que fosse 
convocado o Sr. Mauro Bosquero, pois seu depOi
mento seria bastante elucidativo para esta Co-
missão. -----~ 

O SR. RELATOR (MeuroBorliesf- Está regiS
trada a sua sugestão. 

A Cabal fazia isso sempre-mediante sua autori
zaç®, delegação sua? 

OSR. CARLOS HENRIQUE LEAL DEMORAES 
-Sempre sobre nosso referendo. 

CJ SR. RElATOR (Meuro Borges) - Por que 
motivo, no caso dos sindicatos, não houve exigên
cia de assinaturas de conb'ato, carta de fiança 

bancária, data limite para pagamento e retirada 
do produto dos armazéns?- - -

O SR CAAL.0S .HENRJQtJE. lEAL DE MORAES 
-' Não é do meu conhecimento que não haja 
cartaRfiança. Entendo _que todas as empresas 
apresentaram carta~fiança, algumas deJas, inclu
sive não cumpriram os prazos de pagamento e 
tiveram suas fianças executadas, e não é do meu 
conhecimento que alguma empresa tenha sido 
d~brigada de$ carta-fiança. 

O SR. RELATOR (Mauro Borges) -O Sr. con
sidera essas falhas operacionais decOrrentes de 
responsabilidade da CobaJ, então? Por que o Sr. 
tiilha instruções claras a respeito disso? 

OSR. CARLOS HENRIQUE LEALDEMORAES 
- -Ah, disso não resta_ dúvida. Não haveria por 
que abrir-exC:eÇã6. MªS; sillçeramente, ê a Primeira 
vez_ que ouço que alguma empresa não tenha 
apresentado carta-fiança. Ao contrário, s_ei e me 
recordo disso porque, obviamente, as empresas 
foram me procurar para pedir o perdão da fiança 
quando não cumpriram o pagamento, coisa que, 
obviamente, nós não ... 

O SR. RELATOR (Mauro Borges) __: O SEAP 
ONAB, vale dizer, o Sr., quando no exercício desta 
atividade, fazia, de certa forma, uma fl5Ca1ização 
no cumprimento das instruções que eram dadas, 
pelo SEAP, CINAB e a COBAL? 

OSR. CARLOS HENRIQUELEALDEMORAES 
- Fazia. Eu devo ressaltar uma coisa, aqui, que 
eu acho fundamental No período em que traba~ 
lhei com a COBAL, eu trabalhava em estreita rela~ 
çào Com o Dr. Pedro Dantas, que é _o Presidente 
da COBAL, p-esSOa pela qual tenho respeito muito 
grande. Obviamente, que dávamos as diretrizes 
e dávamo_s as ordens aos comandos, e esperá~ 
vamos que elas fossem cumpridas. É óbvio que 
não tínhamos nem estrutura em todos os Estados 
para verificação do cumprimento de ordens. 

O SR. RELATOR (Mauro Borges) - Mas não 
existe_ordem sem fiscalizaçã9, não, é? 

O SR. CARLOS HENRIQuE LEAL DE MARAES 
- Não, Isso não existe. Isso não faz parte, inclu
siVe, da estrutura: 

O SR RELATOR (Meuro Borges)- O St. tem 
conhecimento de que esse produto retirado de 
tão longe, digamos, do RiÓ d~Ja:!!~}~~dos ~ma~ 
zéns da CQBJ\L, ou de São Paulo vieram- para 
o Triângulo -Mineiro, para Goiás, para o Distrito 
Federal, vieram; e"fetivamente, ou ficaram e foram 
comercializados no Rio de Janeiro ou em São 
Paulo? -

O SR. CARLOS HENRIQUE LEAL DE MORAES 
- Eu nãO -teriho conhednlento, e para ser bem 
sinCero a v_. Ex', não acredito que isso fosse um 
Pf061erilélQUe nos deixasse preocupados. N6s lici
tamos por lote~. Algwnas empresas varejistas se 

-apresentaram e compraram. Essas empresas, 
provavelmente, rebeneficiaram _ no Rio, em São 
Paulo. As effipresas que se apresentaram como 
produtoras, dizendo que tinham interesse_em ro
dar sUas máqUin~ _ como beneficí~doras, aPre
·seritãram-suas-propostas,_e, em alguns casos, 
obtiveram sucesso. se- elas trouxeram ou não, 
eu não sei, não sei afirmar. Mas, reaJmente, não 
houve de nossa parte nenhuma preocupação em 
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policiar isto. Absolutamente. Considero, realmen
te, que não era isto. 

O SR. RElATOR (Meurq Borges)- O Sr. acha 
que, digamos, com- essa compra de tão longe, 
a ~nda no próprio mercado do Rio ou São Paulo, 
não afetava interesses do Governo, de ninguém? 

O SR. CARLOS HENRIQUE LEAL DE MOilAES 
-Absolutamente. Absolutamente, porque a clas
sificação do produto, o produto foi, conforme dis
se_ no meu depoimento, ontem, o produto não 
era de primeira qualidade. E o produto já tinha 
9 meses de estada em depósitos brasileiros e 
algum tanto mais, vamos dizer, no IocaJ de ori
gem; então, já era um produto em fase de deterio
ração, em processo de deterioração, e era um 
produto que, para ser comercializado_ no mercado 
aos preços tabelados naquela época, ele neces
sitava de um rebeneficiamento. Agora, se alguma 
estrutura comercial conseguisse pegar esse pro
duto, de uma qualidade inferior, e mesmo sem 
o rebeneficiamento, conseguisse colocar, eu acho 
que era um problema que nós não poderíamos 
controlar, a nível de SEAP. 

. O SR: RELATOR (Mauro Borges) - Quando 
a ·caBAL vendeu, n~o __ tinha exigência nenhuma 
de destino, nem de local de consumo, nada? 

OSR. CARLOSHENRIOOELEALDE:MORAES 
-Não, não tinha. 

. O SR. RElATOR (Meuro Borges) - Por que 
na meSma data, na mesma sucursal da COBAL. 
o aJToz foi vendido por um preço diferente?Exem
plo: Cotra SA por Cz$ 4,06 o quilo; DNS, de 
São Paulo, Cz$_4,16 o quilo; AlimentoS AL, Cz$ 
4,00 o quilo. ··· · · · · · 

O SR. CARLOS HENRIQUE LEAL DEMORAES 
-Pela explicação que dei a V. Ex' anteriormente, 
fiZemos uma licitação por lotes, dividimos o pro
-auto Por lotes de_mil toneladas, limitamos a capa
ddade de empresas para licitação por lote, e a 
abertura das propostas foi Jeita aqui no_ auditório 
da CobaJ, com todas as empresas presentes; tõ
das as empresas que licitaram estavam presentes. 
Então, a abertura das propostas foi feita e o me
lhor preço foi ganhador em cada um dos lotes. 

O SR RELATOR (Mauro Borges) _:-Esse aJToz 
foi ifnportado. Naturalmente não tinha opção de 
diferenças de lotes dentro do navio. Quer dizer, 
essa questão de separar em lotes foi aqui. O Sr. 
sabe qual a causa dessa separação de lotes? 

O SR. CARLOS HENRIQ()f: LEAL DE MORAES 
- A causa foi justamente evitar que houvesse 
uma concentração, ou evitar que houvesse um 
favorecimento de empresas. O que queriamos, 
naquele momento, era f~r a repartição a mais 
affiPia possfvel desses produtos. O que tínhamos 
era um problema de prazo, com arroz em fase 
de deterioração; tfnhamos 2 meses para comer
cializ(!r_-:-esse era o problema n~_l. O problema 
IT' 2. era-qúe tínhan10S que jogar issO nó _mercadO, 
na medida do possíVel, pulverizando ·esse Proble
nla:. tomo tínhamos produto no Rio, em São Pau
lo e em Vitória, produtos em cadência de embar
que _diferenciado ern_ ca~ um dess~ locais, esse 
produto, para cada um dos importadores, tinha 
um valor; ob.Yiamente que uma empresa baseada 
em Vitória, o lote de VItória era mais interessante 
qUe o lote do Rio, porque ela não envolvia um 
frete de São Paulo ou Rio. Criéll11os uma ~ra 
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para isso, justamente para evitar que houvesse 
uma concentração; ou seja, que uma empresa 
licitasse por 20 mil toneladas e _levasse 2;Q __ mil 
toneladas ou 30 mil. Então, criamos uma regri
nha, wna série de regras, que infelizmente não 
as tenho, aqui, no momento, mas... -

O SR. RElATOR (Mauro Borges)- Em !e verei· 
ro/março de_ 86, o arroz da segunda fase estava 
sendo vendido na faixa de <:z* 4,00 a Cz$ 4,20 
o quilo; como explicar que em novembro de 86 
esse arroz viesse a ser vendido -a EBAL por Cz$ 
4,46 o Quilo? O assessor pode me prestar o escla
recimento. 

O SR. ASSESSOR :....... Pan~~e-me que houve 
um engano de datilografaa: é fevereiro[m.;rrço de 
87. 

O SR. RELATOR (Mauro Borges) -Pois não. 
Obrigado. Não é de 86; é ae 87. 

O SR. CARLOS HENRIQUE LEAL DE MORAES 
- V. Ex'! poderia repetir a pergunta, por favor? 

O SR RELATOR(Mauro Borges) -Em feVerei
ro/março de 87 ó arroz da segunda faSe estava 
sendo vendido _na._ _faixa; de cz$ 4,00 a 4,20 o 
quilo. Como expl!car que em nOVembro de 86 
esse arroz viesse a ser vendido a EBAL por Cz$ 

DIÁRIO DO CONGRESSO NAOONAL (Seção D) 

_O SR. RELATOR (Mauro Borges) -VamOs 
entrar no setor de carnes. Em algum momento 
v.: s~ sentiu ·que hcivia imPo~ações em excessci? 

O SR. CARLOS.l:IENRJQUE LEAL DE MORAES 
-Não resta dúvida. Rcou muito evidente, a partir 
de novembro de 1986, qUe- as importações ti
nham siao excésívãS. Até pelo fato das impor
tações terem sofrido um atraso Por causa do atra
vancamento dos -portos. Ou seja, a mercadoria 
que deveria estar colocada à disposiçãÕ do públi
CO-em setembro/outubro só entrou em novembro, 
dezembro e janeiro, em função do atravancamen
to dos portos. Em dezembro ficou bastante evi
dente que as importações eram excessivas. Como" 
eu dis_se_a V. Ex"', perante esta Mesa, ontem, acre
dito que algo como 500 mil toneladas de irnpor
taçãQ fossem mais do que suficientes para aten
der o mercado, naq~ela época. 

O SR. RELATOR (Mauro Borges)- O assessor 
qa:~r prestar algum esclarecimento_? 

O SR.--ASSESSOR - Parece-me que o de. 
poente nªo entendeu que a pergunta se r~fere_ 
a milho. Estamos falando de milho. 

4,46? . . --- _:_ __ -

.O SR. CARLOS HENRIQUE LEAL DEMORAES 
- Ah, milho! Perdão, gostaria de solicitar a V. 
Br que· COnstasse ell)_ata,_ ontem na saiçl.~- dá 
meu depoimento, estive na SE.A.P e; apenas a 
título esclarecedor, estava conversando com 
meus_ 'ªx~cÓmpanheiros cOin a pessoa que me 
~ubstituiu na SEAP, a respeito do q~e está aconte
cendo no mercado de arroz- gostaria que fosse 
registrado ~ no mercado de arroz tivemos uma 
@fra_ excepcional este ano, repetindo a safra ex
cepcional do an9 passado, temos_ uma oferta 
abundante e_Joram _criados, pelas novas autori
dades económicas, siStemas de inten>enção no 
mercado que são bastante interessantes e que 
defendem_ o produtor. 

OSR CARLOS HENRJQUELEN. DEMORAES 
-Houve um aumento de preço. Houve urna ofer
ta da EBAL por esse preço. -

A EBAL, que é ·empreSa da Bahia, empresa 
estatal baiana, fez uma oferta -sobre o produto 
e foi atendida. É a ún!ca explicação que eu posso 
dar. 

O SR. RELATOR (Mauro Borges) - Essas 
questões de oferta de preço era direto corri a 
COBAL? · · 

OSR. CARLOS HENRIQUE LEAL DEMORAES 
- Não, era responsabilidade da SEAP/ClNAB, 
sempre. 

O SR. RElATOR (Mauro Borges)- Quais os 
reajustes feitos no pi'eço detertriinado pelo voto 
CINAB 54? Era 6 preçó de 3, 70; para se chegar 
aos preços praticados nas vendas realizadas em 
2 de fevereiro de 87, Cz$ 4,00 O -qUilo? 

OSR. "CARLOS HENRIQUE LEAL DE MORAES 
-Apesar de_ termos o voto, 54, me parece que 
determinava que o preço poderia aer de 3,70; 
consideramos que esse preço- era muito _baixo 
e que poderiamos ter um preçO superior por este 
produto. A cobertura do votq permitia que a SEAP/ 
SUNAB autorizasse a venda até Cz~ 3,70, mas 
não limitava que fosse vendido a preço superior. 
Quando fizemos a licitação e abrimos QS_~us 
termos- e poderíamos fazer isso --a:~- 4,00, 
porque acháv~mos que Cz$ -3.,'70 era um preço 
muito baixo para o produto,_ abrimos as licitações 
a Cz$ 4,00. Daí termos alcançado, em alguns 
lotes, até Cz$ 4,90. -

O SR. RELATOR (Mauro Borges)_- No âmbito 
da SEAP quem encaminhou a V. S' 0- resultado 
dos estudos sobre o preço-de venda do arroz? _ 

O SR. CARLOS HENRIQUE LEAL DE MORAES 
- João Mauro Bosqueiro, meu assessor direto 
e responsável pela montagem dessa fórmula de 
Jicitação. 

_t-Io _comeÇQ_do ano para cá, todos os meses, 
a _evolução dos preços do arroz, tem sido, em 
méd_i_a~J O pontos percentuais ãcima da inflação. 
Parece-me bastante lógico no depoimento que 
e_$ COmiSsão teve-do representante do lRGA e_ 
do representante da Sociedade Rural Brasileira, 
que eles tivessem sérias restrições ao i:Jue eles 
enfrentaram na Qestáo_ Funaro, quando estáva
mos no comando da -pOIJtiCa- de abastecimento, 
comparada à situação hoje comandada, especial
mente pelo IRGA, sobre os preços de arroz. Posso 
garantir que estamos, neste momento, assistindo 
a uma defesa excepcionaJ do produtor nacional 
que está tendo uma rentabilidade absurda, mas 
posso garantir, também, que estamos assistindo 
a tudo isso em detrimento do consumidor brasi
lei(p, Isso é um fato que está comprovado pelas 
estatistlcas em poder dos órgãos de estatística._ 
· -CifefêsSe fato aPenas a título informativo, por

que -sei qUe estã-CPI cobre apenas o período até 
31 de março" de 1987. 

O-SR. PRESIDENTE (Dircet.i1:affietroy=.. Terri 
a palavra o Sr. Assessor para me informar. 

O SR. ASSESSOR - Gostaria de infofiT1ar à 
Mesa que o depoinlento da SRB e do IRGA foram 
em seterÍlbro d~ fJ7 e não atualmente_. 

O SR. C/\I{COS"HENR[QUE LEAL DE MORAES 
...,... Eu entendo isso. Eu só gostaria de manifestar 
aqui, repetindo o que .tinha afirmado ontem, que 
a-posição do !ROA e da Sociedade Rural Brasileira 
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tem um Corifp'óiiénte básico que é o componente 
de defesa do produtor. 

Então, a fui1çã6 do SEAP/CINAB consiste na 
defesa do consumidor. Eritão, os-conflitos, sobre
tudo na área de arroz, são absolutamente normais. 

O SR. RELATOR (Mauro Borges)- De quem 
partiu o interesse em desviar o milho argentino 
do Sul para o Nordeste? -

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro)...,... Um 
momento, não houve um entendimento perfeito. 
Com a palavra o n~so Assessor. 

O SR ASSESSOR - (Intervenção fora do mi
crofone.) 

O SR RElATOR (Mauro Borges)-Vou repetir 
a primeira pergunta, porque houve um equívoco 
entre milho _e carne. 

O SR. CARLOS HENRIQUE LEAL DEMORAES 
-É sobie milho agora, não é? --

0 SR. RELATOR (Mauro Borges)- Perfefto. 
Em algum momento V. S• sentiu que havia 

excesso de imp-ortações de milho? v. s~ já disse 
isso? - -

O SR. CARLOS HENRIQUE LEAL DEMORAES 
-Não, não, no caso do milho eu discordo. Houve 
um excesso de importação de milho pelo Sul 
do Pais, ou seja, houve um exces_so de destinação 
de milho ·para o Sul do País. Quanto às quanti
dades _importadas, eu concordo absolutamente 
que eram necessárias, eram fundamentais. 

Eu acredito que a logística das importações, 
oU seja, a logística-dos destinos das importações 
é que estaVam equivocadas, m·as as necessidades 
existiam. 

O SR:-RElATOR (MaUro Borges)- Por que 
nós tivemos que devolver milho já comprado, fa
zer um wash out? 

O SR. CARLOS HENRIQUE LEAL DEMORAES 
-Pelo seguinte motivo: isso refere-se a um con
trato feito com- a Argentina - esse contrato foi 
nego<:iaclo em maio, se não me engano, ou junho 
de 86, num período anterior à minha gestão -, 
mas sobre esse contrato temos-que voltar um 
pouco._ 

Na entressafra 85/86,_ tivemos uma especula
ção excepcional com o milho. O milho foi respon
sável por alguns pontos na inflação daquela épo
ca, gerando urna crise muito grande em todo 
o setor avícola e dos suínos no Pals, corno tam
bém na indústria de rações e etc •.. Houve uma 
especulação excessiva. E não se sabia exatamente 
qual seria o comportamento da safra futura. Nós 
tivemos uma safra muito ruim na fase _85/86. 

Então foi negociado, em maio de 86, já com 
uma perspectiVa de atravancamento dos portos, 
um contrato de 500 mil tone~d~s de importação 
de milho, que fazia parte de um acordo comercial 
entre o Presidente Samey e o Presidente Alfonsin, 
com transporte por terra para o Sul do País. VISava 
a· evifãT o problema de atravancamento dos por
tos. Os problemas havidos, na realidade, foram 
dois: é que o calendário de chegada desse produ
to, na minha opinião, não foi muito feliz, ou seja, 
ele começava em novembro e adentrava a entrada 
da safra brasileira. <?uando esse_JTiilho começou 
a entrar no ·s·rãsil nós já tínhamos a éstrutufa 
de estocagem, em todo o Sul do País, compro
metida, e tfnhamos "urna supersafra de milho que 
absolutamente não ha.via a necessidade da manu· 
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tenção desse__ contrato c:om a Argentina. Como 
isso era uma importação de Estado, feito pela 
Interbrás para os estoques reguladores, havia pos
sibilidade técnica de wash, que eu traduziria co
mo uma expressão assim: percam-se os anéis, 
mas não se percam os dedos. Não havia a menor 
possibilidade dessa mercadoria entrar no País, na
quela época, porque aí sim nós estaríamos usan
do o espaço de estocagem nacional para guardar 
um produto importado e não fazia sentido. 

O SR REW\ TOR (Mauro Borges)- Foi o fenô
meno que ocorreu em alguns lugares, sobretudo 
o arroz no Rto Grande do Sul, segundo declara-
ções do Presidente do IRGA. --- -

Mas, afinal, de quem partiu o interesse em des
viar o milho argentino do Sul para o Nordeste? 

O SR CARLOS HENRIQUE LEAL DE MORAES 
-Partiu do SEAP, ONAB, minha pessoa. A safra 
do Nordeste se inicia em junho, ela s_e inicia depois 
da safra do resto do País. E já naquela época 
nós tínhamos claro as informações, eram claras 
de que a s_afra do Nordeste estava comprometida. 
Mais uma vez, com problemas de seca, eJa estava 
comprometida e nós não tínhamos nenhuma 
possibilidade- a estrutura de caminhões do País 
e a estrutura de cabotagem, e quando entra a 
safra de milho no Paraná entra também a safra 
de soja, é o grande momento das exportações 
de soja -, e nós não podíamos evitar nunca, 
ou seja, que fosse _embarcada a soja para que 
embarcássemos, por cabotagem, milho para o 
Nordeste. E aqui do Centro-Oeste nãO-havia estru
tura de caminhões para fazer esse transporte de 
milho para o Nordeste. Então, além de manter
mos os contratos com os Estados Unidos que 
vinham para vários portos brasileiros, desviando 
todos para o Nordeste, ainda mandamos parte 
do milho argentino para o Nordeste. Cancelamos 
uma parte e mandamos o resto para lá, porque 
era um milho muito caro. 

O SR RELATOR (Mauro Borges) - Natural
mente estas mudança~ afetaram as negociações. 
Quem defmiu e cobrou as diferença de custo des
ta operação? 

O SR CARLOS HENRIQUE LE.'.L. DE MORAES 
- Wash out é muito claro. A negociação técnica 
do wash out é o preço que foi pago menos um 
preço referencial de bolsa. E nós J)egainos o 
maior preço nos dois meses da Bolsa de Chicago, 
e o maior preço nos 2 meses em-questão, este 
foi o preço referencíal utilizado para se fazer o 
wash out. Ou seja, o milho foi çomprado a I I O 
dólares- não me lembro o valor exatp, e naquele 
momento, na Bolsa de Chicago, o milho estava 
cotado a 80 centavos ou algo·-que o valha. Esta 
diferença é o wash out. 

o SR. ASSESSOR _cc. Gostanaque o Senador 
voltasse a pergunta, porque ela se refere a dife
rença de custo não do wash o_ut. mas á diferença 
de custo do desvio do milho argentino para ser 
entregue, por via terrestre, no Rio Grahde do Sul, 
e foi entregue, por cabotagem, no Nordeste. Há 
uma diferença muito grande de custo_; E ãlém 
da diferença de custo nós teríamos uma outra 
alternativa que era trazer o milho americano. 

Eu gostaria que o Senador refizesse esta per
gunta ao depoente, porque o milho foi imp_orta~o 
por via terrestre para a Argentina, porque não 
podia entrar pelo o porto. Era a única explicação. 
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Porque estávamoS -comprando milho 30 dólares 
mais caro e para desviar do porto. E acabou que 
este milho foi entiegue no porto, enquanto nós 
tínhamos urna outra alternativa E além de tudo, 
havia uma diferença de custo que nós não sabía
mos se _ela foi cobrada. 

O SR. RELATOR (Mauro Borges) -Não é pre
ciso que eu repita. 

O SR. CARLOS HENRIQUE LEAL DE MORAES 
_-:-:-- Eil ouvi a indagação, ela é muito" fácil de ser 
refutada. Tínhamos contrato com os americanos 
e respeitamos todos os contratos com os ameri
can_o_s_ para a entrega no Nordeste. Não cance
lamos nenhuma entrega americana, toda ela foi 
embarcada para o Nordeste, que precisava mais 
do milho. 

_Tínhamos dua_s alterilªtivas: ou mandávamos 
o milho nacional por cabotagem, por Paranaguá, 
causando atravancamento nos portos, ou mandá
vamos por caminhão, trazendo problemas_ seriís
simos para o Centro-Oeste, porque os caminhões 
e~vam sendo usados para o transporte da safra 
interna, ou despachávamos o milho argentino que 
era nosso, já estava comprado. Naquele momen
to, as alternativas eram claras; ou se fazia o wasb 
out no total, oU se ublizava uma parte daquilo. 
Nós precisávamos de milho no Nordeste, tínha
mos um contrato com os Estados Unidos em 
vigor e o respeitamos integralmente - e _esse 
contrato com- a Argentina, de uma maneira ou 
de_ outra, n6s íanloS ter ciue resPêitar. · Eies tênl 
um contrato assinado, inclusive com a assinatura 
do Presidente José Samey. Nós íamos _ter que 
respeitar eSse aCordo de qualquer maneira, ou 
com wash out ou intemalizando o produto. Com 
relação ao diferencial de preço, realmente, é ante
rior a- ininha gestão e eu não teria leito essa opefa
ção, inas, entlm, ela existiU, ocorreu, e eu tinha 
que conviver com eS-se fato. O fato de termos 
desvi::~:do o milho _do_ Nordeste, por cabotagem, 
ela foi cabotagem de Buenos Aires, não de ne
nhum porto brasileiro. O problema portuário n!o 
era no Nordeste, era nos portos do Centro-Sul. 

Pttão me parece óbvio, bastante razoável, a 
sOlução que, acredito foi a melhor possível, na
q~ele m(Jmento. 

O SR. .CID SABÓIA DE CARVALHO- Gostaria 
de saPer o seguinte: estamos falando no milho 
brasill!tro~ no milho norte-ã:in~cano e no milho 
argentino. Esse milho também tem a classifica
ção: tipo "A", tipo "B", ou o fato de ser americano 
é _só porque veio dos Estados Unidos ou esse 
milho _é idêntico, tanto faz ser brasileiro, como 
ser americano, como ser argentino? 

O SR. CARLOS HENRIQUE LEALDEMORAES 
- Não, o milho não é idêntico. O milho tem 
grãduações. O milho argentino é o melhor deles, 
o milho brasileiro seria ,...... vamos dizer -, entre 
os três, considerado o segundo, em· termos de 
qualidade, e o americano seria considerado o ter
ceiro em qualidade. 

O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO - Essa 
qualidade é o tamanho do grão ou algum valor 
apurado tecnicamente? 

O SR. CARLOS HENRIQUE LEAL DE MORAES 
-V. Ex• vai me perdoar o desconhedmento técni
co da matéria, mas é um mlx de coisas. Nós 
temos--:-desde quebras, tamanho do grão, e não 
acredito, pessoalmente, mas é uma opinião pes-
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soai minha, que tem algo a ver com a capacidade 
nutritiva do produto, mas basicamente com que
bras e com o_ tamanho do grão. Agora, há uma 
preferência, tanto que, nas licitações da CFP ela 
tem que caracterizar a origem do produto para 
fazer as licitaÇões. EJa caracteriza: milho impor
tado, milho nacional. São lotes diferentes e as
concorrêncías são para produtos diferentes._ 

O SR. CIDSABÓIA DE CARVAJ.}lO--'- Falamos 
erii. cabotagem. CabotaQein. s~ não 'estou maf 
informado, mas durante muttos anos eu lidei com 
isso como Procurador da Fazenda Nacional eco
mo funcionário que fui d.as antigas alfândegas, 
hoje. Delegacias da Receita Federal; a cabotagem 
era apenas a navegação tipicamente interna. E 
o senhor falou em cabotagem com a partida de 
navio de porto estrangeiro, o que já muda total
mente a caracterlstica da coisa, porque a partida 
de um navio de porto estrangeiro já exige um 
outro procedimento totalmente diferente das au
toridades fiscais do País e, partindo de um porto 
nacional, a fiscalização é de outro setor. Real
mente é verdade que esse milho argentino saiu 
direto da Argentina para o Nordeste? -

OSR. CARLOS HENRIQUE LEALDEMORAES 
--É verdade. Beatamente. 

O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO - E saiu 
sob orientação do senhor? 

O SR. CARLOS HENRIQUE LEAL DE MORAES 
- Exatamente, V. Ex' me permita, houve um en
gano da minha parte com relação à expressão 
cabotagem, é porque o assessor tinha falado em 
transporte de cabotagem do milho argentino e 
eu utilizei a mesma expressão erradamente. 

O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO.-'- Pois 
não. Não, eu queria s6 entender, não_ é que haja 
nada de irreg~ar. 

O SR. CARLOS HENRIQuE LEAL DE MORAES 
-Perfeito. 

O que__houve foi o embarque de mercadoria 
direto de Buenos Aires para o Nordeste. Não se 
tratando, portanto, de cabotagem, tratando-se de 
embarque internacional, uma importação normal. 

O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO .c::- Pois 
não. 

O SR RELATOR (Mauro Borges) - Boril,-mas 
a pergunta não foi respondida. Quem definiu e 
cobrou ã diferença -do cusfo des5a Operação na 
questão da mudança do milho argentino para 
o milho americano, isto é, na diferença de portos? 
Houve aí, naturalinente, alguma variação de custo 
operacional? 

O SR. CARLOS HENRIQUE LEAL DE MORAES 
- Não tem a menor dúvida. Houve uma variação 
de fretes. Quer dizer, uma coisa é entregar um 
produt() na fronteira, ou outra coisa, porque o 
milho tinha sido comprado, originalmente, para 
ser entregue na fronteira, para ser transportado 
em vagões da Rede Ferroviária, e, êle s_endo entre
Que em Fortaleza, obviamente houve um diferen
cial de frete. Nós solldtamos à lnterbrás que fiZes
se o contato com a empresa que era contratada, 
no -caso para fazer essa entrega do milho, e que 
visse qual seria o valor dessa diferença. Não tenho 
exatamente o valor aqui, mas foi autorizado, veio 
a inforrna,ção. da lnterbrás e nos pareceu que o 
valor era razoável, o valor de diferencial, e foi auto
rizada essa venda. 
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Gostaria de registrar, mais uma vez, a situação 
em que nós nos encontrávamos naquele momen
to. Não cancelamos_ nenhum milho americano 
para, vamos dizer, obter o milhÕ- argentinO. Nós 
precisávamos de todo aquele milho. Eu, se pudes
se, teria embarcado todo o milho _argentino para 
os portos do No~este. Eu achQ_que ele fez falta, 
inclusive, no Nordeste, em junho, julho. O Nor
deste teve problemas de abastecimento de milho 
e ficou claramente registrado que alguma coisa 
como 100 mil toneladas adicionais seria extrema
mente benéfica para o Nordeste. 

Isso sem considerar o fatO de que nós estáva
mos vivendo da mão para a boca, ou seja, sem 
um estoque mínimo de ~gurança em nenhum 
desses produtos que nós estamos menclonando 
aqui, durante três ou quatro anos, ou seja, sujeitos 
a todo e qua1quer tipo de influência climática, 
ou seja, a chegar a nível de des_abasteclmento 
total-

Então, eu acho, considero que a opção por 
ter transportado para o Nordeste deveria ter sido 
complementada pelo embarque total do produto 
para o Nordeste, atê para a manutenção do esta· 
que mfnimo estratégico. 

O SR. RElATOR (Mauro Borges) -Muito bem. 
Corno foi contornada a inexistência de autoriza· 
çáo da CPA e da Cacex para as importações da 
lnterbrás, de milho argentino, posterior a 31 de 
dezembro-de 86? - --- -

. OSR. CARLOS HENRIQUE LEAL DEMORAES 
- Eu s_olicitei um convite _da CPA; primeiro a 
um representante meu, um representante do 
SEAP foi lá e fez a defesa do nosso çaSo . e foi 
indeferido pela CPA Solicitei novarn_ent~_um con
vite, solicitei que a minha pessoa fosse convidada 
para ir a uma reunião da CP A. e eu fui, faz a defesa, 
fiz a explanação do porquê n6s estarmos solici
tando a prorrogação _até_ junho de 87_._ E, foi apro
vado por unanimidade pela COmissão da CPA 
Como a Cacex tem um representante; na época 
do Dr. Namir Salek,junto a CPA, o voto da_ Cacex_ 
acompanhou o parecer da __ CPA 

O SR.. REIJ\.TOR (Mauro Bprges)- Com rela· 
ção ao wash out o que foi feito, de quem partiu 
o interesse pelo cancelamento d.e~s compras? 
Foi iniciativa do próprio CINAB/SEAP? __ 

O SR. CARLOS HENRI QUI; LEAL DE MORAES 
- Da SEAP, obviamente. Nós não podíamos re
ceber o produto no sul do País, não h_ayia a menor 
condição técnica, politica e lógica, nãó havia senti~ 
do, também. 

O SR. RELATOR (Mauro Borges)-Esse tipo 
de operação também foi realizada com o milho. 
americano, importado pela lnterb•ás? 

O SR. CARLOS HENRIQUE LEAL DEMORAES 
-Não, não. Eu não me recordq disso, rião. Não 
me recordo. Não me recordo .d~ ter feito nenhum 
wash out com o_milho ~-m~ric:;_anQ.__Jnas eu n§o 
. excluo ~ssa possibilidade, mas eu não me re<::ordo 
de ter feitO. T o"do o milho fiXO, se ele viesse para 
o Centro-Sul do País, ou seja, se ele viesse para 
portos de São Paulo, Rio, Paranaguá, Rio Grande, 
qualquer um desses portos e não holNesse possi
bilidade de desvio de porto, eu procederia ao 
wash out, porque não P,avia a menor ·condição 
de receber esse produto nesses portos. Mas eu, 
sinceramente, não me lembro exatamEIDte. Tenho 
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a impressão que desviamos t6do_ o milho ameri
cano para o Nordeste, e nenhum assalto foi feito. 
Mas eu não excluo essa possibilidade não. 

O SR. ASSESSOR - Parece-me que há algu
ma coerência no depoimento do ex~Secretário 
Adjunto, no sentido de que havia excesso de im
portação, porém havia uma necessidade de ser 
localizada no Nordeste. Mesmo assim, essa im
portação que estava ocorrendo naquele momento 
à chegada da mercadoria no Brasil era excessiva, 
tanto que, no globa1, ainda continuava ocorrendo 
excesso de importação. 

O SR. CARLOS HENRIQUE LEAL DE MORAES 
- GoStària de discutir um· pouco-esse tema do 
excesso de importação, baseado na oferta do pro-
duto. · ---

Na safra 85/86, tínhamos uin consumo da or
dem de 22 "iniffiões de toneladaS, e tiVemos uma 
produção- da ordém de 19 milhões de toneladas 
de miQlo: Estam-ó~dál5rido de quantias de 100 
mil toneladas, 200 mil toneladas, que são essas 
quantias argentinas. Realmente, são os 2% que 
estao,_seodo considerados como excessivo nas 
irOpOitaçõeS. A SaJriüecOrde, que gerou proble. 
mas, no caso do milho, foi de 26 milhões de 
toneladaS, segundo os dados da CFP, A safra na
cional foi surpresa para todas as entidades de 
classe envolvidas. _ . 

No _rnê:$ de outubro já se tinha conhecimento 
dessas éstatisticaS. 

O SR -ASSESSOR - Sr. Senac;lor. na página 
seguinte o senhor tem um quadro das previsões 
das safras 86/87. Então, no mês de outubro, não 
era mais surpresa Antes de ele chegar a ocupar 
a Secretaria Adjynta já havia a previsão da safra 
que seria colhida a partir de março de 87. E, 
em dezembro, essa previsão foi se confrrmando 
com números ainda maiores. Ao mesmo tempo 
em que estávamos com problema de excesso, 
nias com ·lltÍ1a necessidade localizada bem pe
quena porque o Nordeste consome muito pouco 
em -relação ao consumo do País, havia uma ne
cessidade locaJizada na periferia, talvez de Forta
leza, de' Recife, para atender à avicu1tura nas ne
cessidades pequenas, são números desprezíveis 
em relação ao -consumo do Sul do País. Concor..: 
damos com isso. Foi neSse pOnto que eu_ disse 
começar a :ttaver uma coerênda no depoimento. 
Mas em relação à previsão de safra, a ninguém, 
a nenhuma autoridade do Governo cabia ignorar 
as previsões que são públicas. Em outubro nós 
tínhamos números públicos da safra que seria 
colhida a partir de março, em dezembro nova 
publicação do Governo, de todos o_s técnicos, que 
fazlaril- pãrte dos grupos de milhos, dos. grupos 
setori.ais que elaboravam âs tais notas técníca5: 
para a SEAP, tínhamos todos esses números. 

E, ao mesmo tempo, o Senador vai ver na per
gunta seguinte que se- refere à importação -da 
B8ntrade, autorizada através de' telex do depoente. 
Ele vai responder esSa pergunta mais na frente . 

O _SR. CID SABÓIA DE CARVALHO- Gostaria 
de saber_do depoente, se, quarl.do respondeu que 
bavia excesso de importação; se referiu a todas 
as importações ou se, psicologicamente, estava 
pensando na carne - foi o que eu aqui deduzi 
como observador- ou se estava pensando isola
damente em algum produto. Go_staria que ficasse 
bem esclarecido. 
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. O SR. CARLOS HENRIQUE LEAL DE MORAES. 
-Apenas arroz. 

O.SR. CID SABÓIA DE CARVALHO- Estava 
apenas se referindo a arroz, o senhor não esUJ.va 
se referindo nem a milho ... 

O SR. CARLOS HENRIQUE LEAL DEMORAES 
- Nem a milho, nem a leite e nem a carne. 

O SR. OD SABÓIA DE CARVALHO -Certo. 
Que irífõnnaçôeS -o-senhor tinha, eu digo o senhor 
ou o órgão ao qual o senhor pertencia nessa as-
sessoria que prestava ao Ministro Dilson Funaro. 
que notícias o senhor tinha das necessidades do 
Nordeste nessa hora em que determinou qLfe os 
navios ãrgentino_s -fossem diretameilte para os 
portos nordestinos? 

O SR. CARLOS HENRIQUE LEAL DE MORAES 
-Tínhamos con~to eç>m os secretários de Agri
cultura dos Estados do Nordeste, e com as entida
des de classe do Nordeste, utilizadoras desse pro
duto, e nós tínhamos as informações da CFP. 
A necessidade do produto no Nordeste era muito 
clara, e1a era evidente. O Nordeste produz algo 
como - não é tão marginal quanto o assessor 
quer colocar - 4 a 5 milhões de toneladas de 
milho. Basicamente, isso -é complementado por 
transporte de outras regiões para o Nordeste. En
tão, é uma quantidade bastante grande. Uma que
bra no Nordeste substanci.,I_ como a que ocorreu 
significa, franqüilamente, algo Como 2 ou 3 mi-
lhões de toneladas. Ess,e é o primeiro fato~ · 

O segundo fato, voltando um pouco para a 
afinnativa do assessor. Nós procedemos a uma 
série de reuniões com a SEAP/C'maQ. Eu voltari~ 
a dizer mais uma vez que a função da SEAP/Cin~b 
é garantir o abastecimento regular, defendendo 
o consumidor. Nós mantínhamos e mantivemos 
reuniões com os técnicos da CFP e com os técni
cos do Ministério da Agricultura Previa-se uma 
safra grande. Em outubro, ninguém pode prever 
a quantidade de safrã que Vai ser colhida em mar
ço. Um sujeito que me di_sser hoje que ele pode 
afirmar que a safra colhida vai ser um tal número, 
obviamente não está ... 

O SR. RELATOR (Mauio BorgeS);:_ Aqu(rio 
Planalto Central outubro é o mês ern__ que se inicia 
ó plantio. · · 

O SR. CARLOS HENRIQUE LEAL DEMORAES 
-- Exatamen~. E várias vezes há o ;:omprome
timento do primeiro plantio e do segundo plantio. 
O .que nóS pedimos e _eXigimos várias vezes, atra
vés de telex, do órgão competente, no caso a 
CFP, foi que nos mandasse um documento, afir
mando taxativamente que a produção nadonal 
seria suficiente para cobrir o consumo previsto 
para aquela época ESse documento nunca veie; 
porque ninguém é "louco a ponto de .colocar a 
sua assinatura ou colocar a sua responsabilidade 
sobre uma safra futura antes do plantio da safra. 
Nós_ estamos falando de outubro e novembro, 
que era quando se negociava a manutenção ou 
_não desses contr~tos, porque essa m.er~a.do..ria 
entrOu no Pafs até fevereiro. Então, em oUtubro, 
novembro e deZembro, erã Quando nós tínhamos 
que discutir isso.e não depois. É multo fácil discu· 
tir depois, quando se tem ª manifestação dª _çq
Iheita. Antes, não. Quando eu e.xigi esse docu
mento- e e~ exigi esse _d,ocl,lme1_1to -..__~u dis.se 

_"se vocêS querem o cancelamento das importa-
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ções, eu procedo ao cancelamento das importa
ções, mas eu gostaria de um documento da CFP 
e dos técnicos responsáveis, baseado nas estatís
ticas e nas informações, região por região, da 
CFP dizendo que o abastecimento vai s_er sufi
ciente apenas com o produto nacional". Esse do
cumento nunca veio, porque não poderia vir, por
que ninguém assume essa responsabilidade. Eu 
assumi essa responsabilidade. Continuo coeren
temente com essã responsabilidade. Não é aPe
nas minha. Acredito que fizemos_ as importações 
cOlTetaS no caso_de milho. As importações foram 
suficientes. Tivemos um abastecimento tranqüilo 
até o mês de fevereiro. No mês de março, entrou 
a safra e tivemos problemas numa safra recorde. 
Até o mês de março, se não tivé~_emos fé!ito a 
importação, nós teríamos faltã de- produto em 
todo o País, em janeiro e fevereiro. Então, as im
portações não devem se _confundir com a safra. 
A safra veio em março, não veio antes disso. 

O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO - be_ixe-. 
me entender melhor. 0- abastecimento de milho 
no Nordeste se dá pela produção nordestina. Em 
tempo de seca, evidentemente, houve uma redu
ção a quase zero dessa produção. Agora, eu per
gunto. A produção nordestina normal ainda ne
cessita do complemento de outros Estados? 

O~R. CARLOS HENRIQUE LEAL DEMORAES 
- Necessita. O Nordeste s_e abastece também 
em Goiás, no·--centro..Oeste. Existem leilõeS da 
CFP dirigidos para o Nordeste com abastecimen
to do Centro-Oeste. Mas, quando a produção do 
Nordeste é regular, ela varia entre 4 e 4 milhões 

· e melo de toneladas, praticamente marglnal à 
quantidade que o Nordeste precisa. Quando a 
produção quebra no Nordeste, normalmente são 
necessários 2 milhões, 2 milhões e melo, que 
ou são-desviados de outros portos ou são impor
tados. 

O SR. 00 5ABÓIA DE CARVALHO -As previ
sões de safra são exigidas, naturalmente, para 
um planejamento da produção nacional, e para 
saber a necessidade do que se vai importar, ten
do-se em vista o que se pode produzir. 

Essa antedpaÇão acerta para mais ou para me
nos. Pode superar e pode ser mais baixa. O senhor 
poderia informar à Comissão qual seria o percen
tual de uma previsão de safra? 

OSR. CARLOS HENRIQUE LEALDEMORAES 
- Não, realmente não poderia informar, acho 
que a variação é tão grande ... 

o SR. ao SÀBÓIA DE-CARVÀLI-Io ::_Por 
exemplo, o Nordeste não pode prever coisa algu
ma. Qualquer previsão no Nordeste é absoluta
mente irreal, é independente de _chover ou não. 

O SR. CARLOS HENRJQ(JE LE"AL.DE JIIORAES 
- Exatamente. No caso específico-do milho, te
mos algo que se cMma "estoque de passagem", 
ou seja, o milho é produto que pode ser estocado 
por dois anos com uma certa tranqüilidade, uma 
certa segurança. Fui favorável e acho que até hoje 
temos um problema muito sério no Pais, que é 
a sua estrutura de estoc39em, de silagem. E não 
temos uma política para esse setor. Discutimos 
muito isso nessa época junto-à CFP quanto à 
criação dos estoques de emergência, estoques 
estratégicos. No caso do milho, acho que o Brasil 
não poderia jamais passar sem o estoque, ou 

seja, passar de uma sala para outra sem o estoque 
de passagem inferior a milhões de toneladas. Isso 
seria 15% da necessidade nacional O Brasil preci~ 
saria todo o ano passar com 4 milhões de tonela~ 
das de estoque de passagem, e o Brasil agora 
sirn_e.stá passando com bastante, porque o consu~ 
mo Caiu muito. Mas na ,saffa 85/86. passou com 
700 mil tOneladas, e na safra 86/87 quando houve 
-e o _que -está sendo questionado aqui - ou 
se não houve_ excessO de irnportaçãõ, PosSo ga
rantir que não chegou a 1 milháo de toneladas 
o estoque de passagem desse período,_ o_ que 
é irrisório. Na minha opinião é 25% do que o 
Brasil deveria ter como estoque de segurança, 
não lev-ªndo em consideração as diferenças regio
nais. 

O,SR. CIO SABÓIA DE CARVALHO -Uma 
outra pergunta que gostaria de fazer. O Wash 
outacontece como? EJe é previsto já no contrato 
de implantação como uma cláusula, isso faz parte 
da prática do comércio internacional? 

- O SR. CARLOS HENRIQUE LEAL DE MORAES 
- Isso faz parte da prática do comércio interna-
cional. É muito regular que países que transa
cionam grandes quantidades de grãos sobretudo, 
façam programações um pouco superiores, no 
caso·espedfico da União Soviética, que faz gran
des acórdos com os americanos, com os cana
denses e argentinos e, em alguns momentos tem 
uma previsão favorável de safra ou uma confir
mação favorável de safra e procede a esse Wash 
out é uma praxe internacional. 

O SR. ao SABÓIA DE CARVALHO - Não 
predsa fazer parte do contrato, escrito, assinado? 
Já se sabe ao se contratar que poderá ocorrer 
esse rato, digamos, de caráter superior, que pode 
revogar a interiçãO inicial? 

O SR. CARLOS HENRIQUE LEALDEMORAES 
- Exato. Porq~e a prática dQ Wash out visa 
proteger o exportador, no _caso, o vendedor de 
um eventual prejuízo, porque ele tomou uma posi
ção de entrega. Se, naquele momento, essa posi
ção não vai ser cumprida ele tem que ter a remu
oeração dessa posição, que é o diferencial entre 
o preço da venda dele e a posição do mercado 
naquele mome'hto. 

O SR. aD SJiBóiA DE: CARYAuici -Isso em 
todq~ __ os países. OU é só no Brasil que ocorre 
isso?- -

OSR.CARLOSHENRIQUELEALDEMORAEs 
-:Absolutamente, isso é praxe internacional. 

O SR. RELATOR (Mauro Borges)- o wash 
out é feito só pelo importador ou exportador? 
Pode s~E _aprecia~o indif~rentemente? 

-OSR.CARLOSHENRrQUELEALDEMORAES 
- O exportador pode sugerir. O wash out é 
um acordo entre duas partes. 56 ocorre quanaO 
há um acordo. O exportador - no caso_ pode 
sugerir e o Governo brasileiro poderia ou não 
aceitar. Se o GoVerno brasileiro não aceitasse eJe 
o~rigaria a entrega d~ produto. 

. O SR. RELATOR (Mauro Borges) - Quanto 
o País dispendeu em dMsas com wash out? · 

O SR. CARLOS HENRIQUE LEAL DE MORAIS 
- Aproximadamente deve ser algo em tomo de 
3 a 4 milhões de dólares. 

O SR. RELATOR (Mauro Borges) -Isso foi 
um prejuízO para nós? 

o sR. CARLôS llENRíooE LÊAL ÔE 1'\Qíws 
- O prejuízo existia. O qúe foi o wash o~t? 
O wash out foí a diferença entre o preço de 
venda e o que estava sendo praticado no mercado 
naquele momento. Esse prejuízo o Brasil já teria 
se internasse ou não o produto. O prejuízo já 
estava realizado. 

O SR RElATOR (Mauro Borges) -Podere
mos, sem perda de clareza e precisão, acelerar 
um pouco nossos trabalhos, pois seria conve
niente. 

Vou dar a palavra ao assessor, para que escla
reça o problema. 

6 SR. ASSESSOR __: PoiS não, Sr. Senad"ar. 
O depoente disse que não havia orientaçáo da 

CfP no aspecto da safra. 
Eu gostaria de lembrar que ... 

O SR. CARLOS HENRIQUE LEAL DE MORAES 
- Não, não foi is_to. 

O SR. ASSESSOR - Eu gestaria de lembrar 
que o presidente da CFP- foi o depoente anterior 
- esclareceu à Comissão que, no caso das im
portações da Argentina, ele se manifestou por 
telex, por carta e por outros meios inteiramente 
contrários à importação da Argentina, esclarecen~ 
do que havia diferença de preço, de custo e invia
bilidade física de _colo~ção do milho argentino, 
como foi comprado pela lnterbrás. da Martrich. 
para o Sul. Não havia nem necessidade e nenhu
ma razão económica. Isto está esclareddo nos 
documentos da CPP. Então, essa foi uma impor
tação totalmente absurda. Já que era um periodo 
anterior ao do depoente, não cabe a ele esclarecer 
as razões que levaram o País a fazer essa operação 
coro a Argentina. Mas quando o depoente assu
me1 ele passou a se beneficiar dessa operação 
para atender ao Nordeste. Entendemos isto, e 
parece claro. 

Clma segunda informaç-ão, que o preside_ote d~ 
CFPtrouxe à Comissão, é a de que não .era apenas 
a prevlsão de Safra que estava dificultando o abas
tedmeõto àquela época; era o problema do tabe

. lamento. O tabelamento, no Cruzado, era uma 
coisa mais ou menos como um tabu, que não 
nos cabe discutir, mas, apenas para dar ínforma
ção, esta_tística, à mesma época em que conieçá· 
vamos as_ importações_ maciças, a Çfl' .estava 
comprando toda a safra de milho do Brasil-Cen

-tral, ou seja,- o que houve foi um deslocamento 
de consumo de produto nacional para consumo 
estrangeiro. Todo esse milho do Brasii~Central 
ficou retido. Tem.os os documentos em que a 
CFP disse que a únic_a opçãó do produtor era 
vender milho para o_G_çw~rno; _ _Então. ao mesmo 
terõpõ em que os navios estavam chegando, e 
nem pOdendo desembarcar, todo o milho de 
Goiás estava sendo comprado pela CFP. No inicio 
da safra de 1986, só no Brasil-CentraJ a CFP com
prou quase 1 milhão de toneladas de milho. 

Então, apenas para esclarecer à M-esa, as infor
maçóes que ficaram, quando do depoimento do 
presidente da_CFP à C:Om~ã_o. 

O SR. RELATOR (Mauro,Borges)- O Senhor 
entendeu o esclaredmento? E qúet respofider? 

. O SR. CARLOS HENRIQUE LEAL DEMORAES 
-Entendi. 
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Absolutamente, não c:onc.ordo com a coloca
ção do assessor, quando qualificava de absurda 
a importação. Acho esta expressão extrem.ID'T1ente 
infeliz. 

O SR. ASSESSOR - Desculpe-m_e, mas a i~
formação da CFP com o Estado, em telex .. ~ 

O SR. RELATOR (Mauro Borges) - Ele me 
traduziu uma informação que foi dada pela pró.. 
priaCFP. 

O SR. CARLOS HENRIQ(]E LEAL DE MORAES 
-A expressão "absurda" é que me parece um 
tanto infeliz, mas eu gostaiia de dizer o ~guinte: 
o Dr. Inácio Mamana, efetivamente,_ era contra, 
assim como eu era contra Ç! importação do produ
to da Argentina. Era uma qU€staO simples, lógica, 
de bom senso, tanto que (lã_o ·ocorreu, tanto que 
fizemos o desvio para o Nordeste e f~emos o_ 
wash out. Óbvio. Com--relação ao restante das 
importações, em nenhum momento, té<:nico ne
nhum da CFP, e ninguém, de bom senso, teria 
coragem de manifestar que a safra seria e o·cor
reria c:::omo ocorreu, ou seja, um recorde. 

J:: muito fácil, hoje, defDlir-se que com duzentas 
ou trezentas mil toneladas a menos de importação 
teríamos uma situação tranqüila. Àquela época, 
não era tão complicado. E tenho certeza disso, 
como posso afirmar outra vez que, em 1? de mar
ço de 1987, tínhamos abaixo de um milhão de 
toneladas como estoque de passagem. Isto é irri
sório; é 3% das necessidades naclonais. Isto é 
irrisório; é um estoque de passagem absurdo. Se, 
por algum problema, tivéssemos um atraso de_ 
um mês na entrada da safra do Sul do País, tería
mos problemas tenivets_de abastecim~nto. 

Segunda coisa, em nenhum momento, o milho 
importado afetou o_ milho n21cionat O que houve 
foi que os preços mínimos dados para os produ
tores, naquele momento, foram muito generosos 
e era mais interssante para todo e qua1quer produ
tor vender para o Estado do que vende~:_ para 
a comercialização direta. Era muito mais _interes
sante, até por problemas de desorganização na 
classificação do produto, na venda do produto 
nacional; que todos nós sabemos que existe_. _ 

Agora, gostaria de focar e pedir a V. ~ que 
fosse focado exatamente_o problema e ~-questão, 
que estão sendo debatidos neste rnornento, sobre 
as importações. E sobre e_sses acho_ que, neste 
momento, não estou deixando nenh_y.ma çlúvlda 
com relação a elas. 

O SR. RELATOR (Mauro Borges) -Vamos 
examinar o caso da intervenção da BANTRADE. 

Por que foi necessário gerenciar a BANTRADE 
para agir como agente do s_istema de importação, 
art. 5~. Decreto n9 92.408, de 20_de fevereiro de 
1986, pelo voto aNAB ~21 je 21 de outubro _d~ o 

1986, quando a INTEiret<A::i, não tendo_[eito par
te de listagem do Decreto e nãQ dispondo Qe 

. voto, sempre participou? 

OSR. CARLOSHENRIOOE LEALDEMORAES 
- A lnterbrás era nomeada agente externo do 
CINAB, era legalmente definida como agente ex
temo do Cínab. 

O SR._ ASSESSOR ~ _O Pecreto que cria o 
ONAB, que é o 92.408, nomeia umas 6 o_u 7 
instituições, no seu art. 59, e não nomeia a ln~r
brás. E nurica, por ccirltã -disso, mereceu um voto 
para ser nomeada oficialmente: A Bantrade, sim, 

. precisou de um voto. 

OSR-CARLOSHENRIOOE LEALDEMORAES 
-É anterior à miOha gestãO: Tenho a impressão 
d~ que. isso fqi regulam~ntado por voto, porque, 
indusive, quando foramo_ definidas as comissões 

-a que fariam jus as várias empresas intervenientes, 
os- vários agentes, foi defmida a participação da 
lnterbrás como agente externo em um voto suple
mentar. 

Isso foi anterior à minha gestão. 

Q .SR. RElATOR "(Mauro Borges) - É uma 
questão, realmente, mais de ordem formal. 

O SR. CARLOS HENRIQ(]E LEAL DE MORAES 
~ Perfeitó." AgOra, a BÃNTRADE "fOi credericiada 
porque fínnam·os um agente externo somente, 
que eta a Interbrás. Temos muitas relações com 
os países vizinhos, países innãos Uruguai e Argen
_tina, e a BANTRADE, por ser uma empresa estatal 
gaúcha atuando no Rio Grande_ do Sul, tem muita 
relação com o Uruguai e com a Argentina. 

Achamos_que seria conveniente termos d!l!!S 
empreSas ao invés de Lima, o que -daria um poder 
de barganhã -ínclusive um pouco maior e não 
ficariamos tão dependentes_de_uma eventual posi
çãO--dura da Interbrás, com relação a algum pro
blema, e teriãmos inais-fnformações com -rele}Ç_ão 
aos mercados uruguaio e argentino. 

O SR. RELATOR (Mauro Borges) - O voto 
52 Cinab de __ credençiamento da Bantrade ~o 
~tabelece prodUtos nem Cjuaritidades. 

~ -o Sr. Túlip, em um tdex de._:;;U~ autoria, 
SEAP/1497, de I• de dezembro de 1986, diz tex-
tualmente: -

!'Esta Secretaria autorizo1,.1 a empresa Ban
traãé a "importar 200 rhil tOneladas_ de milho 

- de origem americ:ana.". 

Queremos .saber quem definiu a quantidade 
de 200 mil toneladas em (avor da Bantrade? 

O SR. CARLOS HENRIOOE LEAL DE MORAES 
- SEAP/Cinab. O que· estava ocorrendo, e justa
mente daí a necessidade de termos mais- agentes 
intervenientes no caso, foi o seguinte: cada vez 
que fazemos uma licitação pública para a venda 
de milho à CFP, o que acontecia é que, essa 
licitação sendo públlc<!!:, o mercado imediatamen
te subia_ alguns pontos lá fora. Tínhamos duas 
ou_ três grandes organizações externas, que ti
nham a posse do produto no exterior, fornecendo 
a 6 ou 7 empresas aqui dentro, que, por sua 
vez, forneciam à CFP. E a cada niomento que 
o Brasil en~ava no mercado, pagávamos cinco, 
seis "ou, algumas vezes, até dez dólares acima 
do mercado, porque o mercado -ficava aquecido 
até? Brasil rea~r ~ quantidad~ de co.r:nJ?r?s. 

O SR. RELATOR (Mauro Borges)- Quer dizer 
que a responsabilidade dessa concessão foi sua? 

O SR. CARLOS HENRJQ(]E LEAL DEMORAES 
-Foi minha! 

O SR. RELATOR (Mauro Borges) - Por que 
200 mil toneladas? 

·~sR CÂRLOSHENR!OOE LEALDEMORAES 
_:_Duzentos mil é baseado no que nÓs achávamos 
que era a necessidade daquele momento._ 

.O SR. RELATOR (Mauro Borges) - O fato 
da Bantrade ser uma empresa estatal gaúcha, 
mais próximo- do Uruguai e da Argentina teve_ 
influência nisso? 
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O SR. CARLOS HENRIQ(]E LEAL DEMORAES 
-=- Não, nenhuma. No caso foi o Seguinte: tOdo 
o mercado internacional estava focado em cima 
ela Int~rbr~s. Cada vez_ que a Interbrás saia ao 
mercado para fazer qualquer tipo de consulta, 
os preços imediatamente subiam. E nós conside
ramos que ao Utilizannos a Bantrade nós podería
mos conseguir uma manutenção nuni. preÇO um 
))9U<::o mais_ baixo, Porque ela não seria uma em~ 
presa tão visada quanto a lnterbrás. 

O "SR. RELATOR_ (Mauro Borges)- Baseado 
ern que instrumento legal V. S• sentia·se autori
zado a definir esSã quantidade atribuída à Bantra
de? Era de sua competência? EStáVa dentro-dos 
limites da sua competên~ia? - -

OSR. CARLOS HENRIOOELEAL DEMORAES 
-Eu acho que estava dentro dos limites da _com
petência do Cinab. 

O SR. RELATOR (Mauro Borges) -É um pro
blema de administração. 

· O SR. CARLOS HENRIQ(]E LEAL DEMORAES 
- A responsabilldade é minha, mas o âmbito,
vamos dizer, de cobertura da autorização é do 
Cinab. Está certo? Mas a responsabilidade pela 
execução e pela sugestão_ é minha. 

O Cinab estava autorizado a fazer isto. 

O.SR. RELATOR.(Maurq Borges)- Certo. 
Quer dizer, o senhor agiu por delegação do 

Cinab, naturalmente? 

O SR. CARLOS HENRIOOELEALDEMORAES 
- Obviarilente. · 

O SR. RELATOR (Mauro Borges)- V. S• não 
entende ser -esta _uma atribuição exclusivamente 
nliniSterial, CorrespOndente ao voto_ Cinil_b? 

O SR. CARLOS HENRIQ(]E LEAL DE MORAES 
- Eu acredito, não tenho a menor dúvida. O 
que eu não quei-o é me eximir da responsabi
lidade, absolutamente. Isso é_ uma responsabili
dade ministerial, não resta dúvida. 

O SR RElATOR (Mauro Borges)- tia ocasião 
da autorização de V. Ext para importação das 200 
mil toneladas pela Bantrade a safra nacional, que 
bateria um espetacular recorde já estava plantada. 
V. S• informou-se a respeito jUnto à CFP? 

O SR. CARLOS HENRJQ(]E LEAL DEMORAES 
- Mantinhamos reuniões periódicas. O problema 
é qUe-=-: se-V. Ex' me permite-há muita informa
ção qUe é passada verl>almente, há muita opinião. 
Agora há muito pouca responsabilidade, há muito 
póúéa vontade de se assumir responsabilidade, 
no c:aSo. -Eu tinha, àquele momento, uma situação 
de uma expanSão 8cim~-de 15% na indústria avi
cola, tinha uma expansão considerável na indús
tJia de suínos,~na indústria de porcos, necessi
tando do produto. Não poderia absolUtamente _ 
assumir um riscO _de não contar com o produto 
para entrega -tanto que esse produto constava 
para entrega _até_ fevereiro, antes da entrada da 
safr~_ na~Ioria!. 

O SR. RELATOR (Mauro Borges)- Ainda nes
se particular: V. 8' conhece os tennos do Telex 
- CFP 4.574, de 26 de marÇo de 1987, no qual 
a Presidência daquela companhia sugere nego
ciar 98 mil toneladas, metade dessa importação 
da Bantrade? 
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OSR.O\RLOSHENRIQUE[EALDEMORAEs 
-ESse telex foi enderaç:ado a mim? A minha 
pessoa? - -

Devo ter conhecimento dele, realmente não me 
lembro agora dos termos desse telex, mas ... 

O SR. REIA TOR (Mauro Borges) - Por que 
haveria sido essa a sugestão dele? 

OSR. 0\RLOS HENRIQUE LEAL DEMORAES 
- Porque, nesse momento, já ficava manifesto 
a entrada da safra nacional. Eu tive ':l!l1a grande 
discussão com a CFP, com o Dr.lnáciq Mamana, 
pois S. 5' acreditava que o Parai-tá pudesse embar
car produtos para o Nordeste. E eu discordava 
frontalmente_ dessa opinião - e hoje tenho abso
luta certeza de que eu estava certo, porque, con
forme já repeti a esta Mesa, nós tivemos também 
uma supersafra de soja, e os portos do Paraná 
estavam todos ocupados pela exportação de soja, 
e seria uma temeridade contar-se com exportação 
por cabotagem de milho do Paraná para o Nor
deste; não era a opinião do Dr. Romano, o que 
n6s fizemos com esse milho foi desviá·lo para 
o Nordeste, apesar de respeitar muito o Dr. Ro-
mcmo. 

OSR. RELATOR (Mauro Borges) -Afinal, hou
ve wash out, ela foi intemaaã.-.. ? - - · 

O SR. 0\RLOS HENRIQUE LEAL DE MORAES 
-Tenho a impressão de que dos Estados Unidos 
nada foi negociado, mas estou na dúvida, agora 
precisaria recordar isso um pouco mais, poderia 
encaminhar a esta Mesa depois por escrito uma 
confirmação disso. O wash out claro foi da Ar
gentina. não tenho a menor dúvid~, dos Es_tat1os 
Unidos, se nós fiZemos o wash out foi em peque
nas quantidades, peço desculpas à Mesa mas já 
faz multo tempo e devo encaminhar um esclareci
mento por escrito à Comissão. 

O SR RELATOR (Mauro Borges)- V. S• sabe
ria dizer porque o voto 52 da aprovação da Bantra
de, aprovado antes do voto 5 I, que foi no dia 
2I de outubro segundo no dia I8 de novembro 
de 1986? 

O SR. 0\RLOS HENRIQtfELEALDEMbRAE$ 
- Aqui se refere a um Bantrade e o outro é 
leite em pó desnatado, não tem nada a ver. 

É porque no caso era uma cãisa-ãbsolutamente 
tranqüila, isso era discutido com o Ministro, seria 
a nomeação de uma empresa, isso não exigia 
nenhum tipo de consideraçao, no outro caso o 
Minisb'o pedia esclarecimentos adicionais e mui
tas vezes os votos ficavam prontos aguardando 
esses esclarecimentos e poderiam às vezes até 
passar por problemas de agendas do Ministro, 
passar muito tempo sem serem assinados, não 
há nenhuma correlação não. 

O SR. RElATOR (Mauro Borges} - Vamos 
fazer algumas perguntas ligadas ao assunto: o 
voto C"mab n~' I 8 sem data, prbvavelme:nte d~ 
junho de 68, estabelece uma sistemática de con
trole físico fmanceiro dos estoques reguladores, 
segundo ofido circular da Ciriab em abril de 86. 

Estabelece também auditagem das empresas 
das· despesas e receitas ocorridas com impor
tação de milho, com base na prestação de contas 
da CFP e da lnterb(ás. 

Então, nós perguntamos V. S• teria conheci- . 
mento do ofido circular Onab da sistemática do 

controle ftSicõ financeiro dos estoques regulado
res, teve cõnhecimento? 

OSR. CARLOS HENRIQuE LEÁl. DE MORAES 
-Tive conhecimento. Não estou neste momento 
me lembrando exatamente dos termos desta cir
cular, foi anterior a minha gestão. 

O SR. RELATOR (Mauro Borges)- Se houve 
o voto, houve uma determinação, a quem caberia 
fisca1izar a -~ec.!JÇ:áo dessas pro~dências? 

O SR. 0\RLOS HENRIQUE LEAL DE MORAES 
- Não estou familiarizado com o tema porque 
foi anterior a minha gestão, mas a responsabi
lidade da administração dos estoques reguladores 
é: sempre da SEAP!Cinab através dos seus agen
tes, no caso CFP ·e CQbal agentes internos CFP 
e Cabal. A CFP e a Cabal devem satisfação ... 

O SR. RElATOR (Mauro Borges)- Tudo isso 
ocorreu anteriormente? 

OSR. CARLOS HENRIQuE LEALDEMORAES 
-__Isso foi !'U1terior a minha gestão. 

O SR RELATOR -(Maúro Borges) - DescuJw 
-pe-me, mas o SenhOr veio para a SEAP/ClNAB 
quando? 

O SR. cARi.os HENRIQUE LEÁL DEMORAES 
-..,.Eu assum.i em inído de outubro de 1986. -

O SR:REi..ATÓR (Ma~~~ Borges)- Mas isso 
não foi felto com prazo determinado, naturalmen· 
te o prazo se alongou até a sua gestão e o Senhor 
verificavam esta norma? 

OS R. 0\RLOS HENRIQUE LEALDE MORAES 
- V. Ex~ me_ permite;-ffias não estou ... Se eram 
as notmas -de controle ftSico-fmanceiro do esto
que regulador, é óbvio que nós seguimos Isso, 
porque nós devemos satisfações à Secretaria do 
Tesolfrd~ e nós respeitaffios isso e continuamos 
mantendo a ad!ninistração desse estoque, sem 
dúvida. Respeitamos sim, Senhor. -

OSR.RELATOR (MauroBorges)-Sabe quem 
espedficamente desempenhou o papel de audi-
tor? · 

úSin:AALOSHENRIQUELEALDEMORAES 
- __ E1,.1 não entendi. 

OSR. RELATOR (Mauro Borges) -O Assessor 
vai esclarecer. 

O SR. 0\RLOS f!ENRIOOE LEÁL DEMORAES 
-Pois não. 

O SR. ASSESSOR - t só para· facilitar a res
posta do depoente: esse Voto I 8 estabelece nor
mas de procedimento quanto ao controle físico-fi
nanceiro. Supostamente seriam normas _p~rma
nentes. Quer dizer, no fim toda a pergunta é para 
saber se quando se assume o cargo encontra-se 
uma sistemática de controle físico-financeiro, 
quem fazia isso, como é que era o procedimento, 
quais os reSpOnsáveis. 

O SR. 0\RLOS HENRIQUE LEAL DEMORAES 
-Eu encontrei uma sistemática estabelecida. Era 
executada a nível de SEAP/CINAB com deficiência 
devido ao número de pessoas envolvidas, devido 
à quantidade. de informações disponíveis. Nós te
mos mais de dez mil armazéns cadastrados na 
CFP, nós temos unidades da COBAL espalhadas 
~m 22 Estados da Federação, e para que o seiVi· 
ço, vamos dizer, de controle funcionasse perfeita-
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mente nós teríamos que ter um grau de eficiência 
dessas organizações, CFP e COBAL, extrema
mente ativos. Nós conseguimos manter um conw 
trole de compatibilização - isso já foi anterior 
à minha gestão e nós prossegltimos isso- entre 
as entr_egasdainterbrás e as __ r_ec_epções da COBAL 
e CFP dos diversos produtos. 

Quem -cuidava disso na SEAP/CINAB -era o 
Wagner e o - eu tenho uma memória péssima 
para nomes- Tashirnura. 

O sR. RELATOR (Mauro Borges) ~A última 
pergunta é nesse sentido: V. 5' poderia dar maio
res detalhes sobre o acordo Brasil e Argentina 
que deu suporte à importação de milho, e se 
o acordo é de julho de 86, quãndo ·ioda_s as ne90.. 
dações a respeito foram iniciadas em abril de 
86? V. S! está bem a par desse acordo comercial? 

O SR. 0\RLOS HENRIQUE LEAL bE MORAEs 
-Não,eu não estou bem a par, mas asnegociaw 
ções efetivamente se iniciaram no primeiro se
mestre, quando dã visita do Presidente Samey 
à Argentina, e a assinatura do acordo foi emjtmho 
por questões de agenda, inclusive presidencial, 
porque foi assinado pelos dois. Mas já fazia parte 
do acordo esse item milho. 

0 SR. R!iATOR (fv\aÜrÕ- Borges) ~V~~- dar 
a palavra ao Assessor para esclarecer. 

O SR. ASSESSOR - Só um esclarecimento: 
na consulta a todo o acordo Brasil/Argentina, a 
partir de Samey e Alfonsin e todos os protocolos 
de cumprimento, que são até hoje, se não me 
engano, 24, não há nenhum protocolo espedfico 
para milho. Nós temos a coleção deles, fornecida 
pela SIGNA, do Ministério da .Agricultura, e não 
existe, do número 1 ao 24, nenhum acordo que 
fale em milho, por isso a sugestão de esclarecer 
alguma coisa a mais. 

A única coisa que foi pesqujsada e que poderia 
dar suporte, segundo informações de todas as 
coleções do acordo BrasiL'Argentina, é de um 
acordo do trigo; n~ 4 I 1, de 1960, que admite 
em uma de suas cláusulas a substituição do trigo 
por algum outro cereal de interesse dos dois paí~ 
ses, porque da safra Samey/Affonsin não existe 
nenhum que fale em milho.- - -

OSR. 0\RLOSHENRIQUE LEALDÉMORÁES 
-Eu desconheço- foi anterior à minha gestão 
-os termos do acordo. Eu sei qUe, efetiVãmente, 
quando da visita do Presidente Samey à Argentina, 
as assessorias dos dois Governos discutiram es
pecificamente a questão do milho, e esse contrato 
foi resultado dessa discussão, ou seja, foi uma 
continuidade dessa discussão. Desconheço os 
termos do acordo, não li e nunca tive curiosidade 
de lê-lo, mas sei efetivamente que foi objeto de 
discussão, assim como a questão do trigo, nessa 
mesma viagem, também como a questão do fei
jão argentino. 

O SR. RElATOR (Mauro Borges) -Vou dar 
a palavra ao Assessor para me esclar~cer um pro-
blema. -

O SR. ASSESSOR - Pois não, Sr: ·senador, 
antes de passar às perguntas sobre o leite e a 
carne, eu gostaria que o Sr. refiZesse uma per
gunta ao depoente, no sentido de V. St esclarecer 
as razões pot(JtliH'I.âo faria, não repetiria a impor
tação de milho na Argentina nas condições como 
foram contratadas entre a lnterbrás e a .Matrich. 
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Já que ele não acha aQ_surdo, m~~- disse nç. depoi-
mento que não faria ele próprio. -

O SR. RELATOR (Mauro Borges)-Eu pergun
taria a V. 8' 

O SR. CARLOS HENRIQUELEALDEMORAES 
- Eu acho _que em abril e mato de 1986, o País 
estava um pouco traumatizado pela especulação 
excessiva acorrida com o milho no mercado inter
no na safra anterior. O milho foi responsável-por 
alguns pontos da inflação e por problem~ sérios 
na indústria de frangos e de suínos. Isso é muito 
esquecido, a safra estava, naquele momento, em 
abril, maio, visivelmente comprometida, não era 
uma safra boa, era uma safra multo ruim. Naquele 
momento, a CFP fez concorrências intemacionais 
e as concorrências internacionais deram um nível 
de preço que foi o nÍvel de preço de produto 
internado, que foi utilizado na negociação do mi
lho argentino. Eu não faria essa negociação por
que continuo achando que era muito perigoso 
se negociar para uma entrega tão distante um 
preço fechado. O preço era bom para aquele mo
mento, mas poderia não ser bom no futuro. Essa 
é a razão por que eu seria cqntrário, daria um 
parecer contra ess~ operação, por ser uma opera
ção fixando um preço para uma entrega futura. 

Em segundo lugar, acredito que a cadência 
de entrega também não foi multo favorável, ou 
seja. a cadência de entl:~a negociada em abril 
de 1986 previa, basicamente, a mesma safra em 
1987, que estava ocorrendo em abril de 1986. 
O que acabou não oc.orrendo para a felicidade 
nossa, pols a safra foi muito superior, ou seja, 
foi multo conservadora a visão das pessoas envol
vidas nesse contrato com "relação à safra futura. 

O SR. RELATOR (Mauro Borges)-Muito bem, 
vou dar a palavra ao meu assessor para me escla
recer um ponto. 

O SR. ASSESSOR-- Em busca de maiores 
detalhes da explicação do depoente, quer dizer, 
a condenação no caso da operação com a Argen
tina, decorrido o fato de que o contrato assinado 
lnterbrás/Matrlch previa um preço fJXO para uma 
entrega em cadênda na qual o preço do dia den
tro daquele perfodo da cadência, o preço ia ser 
cadente e o contrato tinha preço fixo_ e o preço 
fixo no contrato teria_r_e_fl~_tidQ_ yma época da pre
ços altos na Argentina. 

O SR. CARLOS HENRIQUE LEAL DE MORAES 
- De preços altos no mundo e preços altos no 
Brasil também. Esses preços eram exatamente 
compatíveis com os ·preços que estavam sendo 
praticados na concorrência pública da CFP. A CFP 
-aí n6s temos que recuar wn pouco ...;_ estava 
com estoque excessivo de trigo os armazéns bra
sileiros, não a CFP estavam com estoqueexces
sivo de trigo no Pafs naquele mOmento. Então 
as concorrências da CFP não eram para entrega 
no porto, eram para entrega no armazém. Isso, 
obviamente, onerou o preço do produto sobrema
neira, porque as empresas tinham que não s6 
colocar o produto aqui dentro como fazer o trang.. 
-porte--até- dfverso~nttmazêns. ---

o preço, tal como foi fechado em _abril de 86, 
era compatível com esses preços que a CFP esta~ 
w: pagando, inferiores aos preços praticados na
ciona1mente naquele momento, porém o fato de 
se fechar um contratq com uma cadência de en
trega muito longínqua me parece perigoso, e, no 

DJ.ÍIRIO.DO CONGRESSO NAOONAL (Seção B) Quinta-feira 23 · 1845 

caso, foi o que ocorreu; eu seria contrário por 
-~Sfã--rãZão. E. =segundo, eu seria contrário, tam
bém, a éPocá da entrega; Sou um otimis~ por 
natureza, eu apostaria um pouco mals na safra 
nacional, então não deixaria o produto entrar a 
partir de março e sim até fevereiro de 87. 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro)-Pode
mos passar, então, para o produto leite. 

O SR. RELATOR (Mauro Borges) -Vamo~ 
então, entrar no setor do leite. 
_O. voto 21 do- ClNAB permitiu a importação 
de leite em p6, desnatado, pela iniciativa privada. 
A importação foi efetivada? Em que quantidade? 

OSR. CARLOS HENRIQUE LEALDEMORAES 
-A importação foi efetivada; houve várias impor
tações, várias empresas importaram o produto. 
Eu não saberia precisar a quantidade, mas foram 
quantias substanciais. 

O SR.-RELATOR {Mauro Borges) -De acordo 
com o que foi autorizado? Porque, naturalmente, 
o SEAP/ONAB indicava de quem comprar. 

O SR. CARLOS HENRIQUE LEAL DE MORAES 
-Não. 

O SR. RELATOR (Mauro Borges)- A quanti
dade a comprar? 

O SR. CARLOS HENRIQUE LEAl.. DE MORAES 
- Nã_o, esse voto foi anterior a minha gestão. 
Não sei se esse voto delimita as quantidades a 

-seferillmportadas. lenho a impressão de que 
não, ou seja, importação livre, todo e qua1quer 
interesSado. - -- -

O SR. RELATOR (Mauro Borges)- Os depoi
mentos feitos aqui, anteriormente, quase todos 
os depoimentos afirmavam que as quantidades 
e os preços eram dados pelo SEAP/ONAB. 

O SR. CARLOS HENRIQUE LEAL DE MORAES 
- Não, mas aí estamos falando de dois casos 
diferentes. 

O SR. RELATOR. (Mauro Borges) - SEAP/ 
CINAB sempre aprovava ou não; a responsabi
lidade finaJ, pelos depoimentos que foram feitos 
aqui, era sempre da SEAP/CINAB. 

OSR. CARLOS HENRIQUE LEALDEMORAES 
-Em todas as importações governamentais, es
toques reguladores do Governo. Nesse caso, co
mo se trata de iniciativa privadí!!, o SEAP não tinha 
nada a opinar. 

O SR. REIJ\TOR (Mauro Borges) -Mas como 
havfa um SubSídio, natura1mente eram subsidia
dos, não é? 

O SR. CARLOS HENRIQUE LEAL DE MORAES 
-Absolutamente, não; não eram subsidiados. 

O SR. RELATOR (Mauro Borges)- Havia um 
interesse de manutenção de preços, inclusive, 
também, não? 

OSR. CARLOS HENRIQUE LEALDEMORAES 
- V. Ex' me permita discordar, eu não acredito 

-que hãja urrrsubsídio; ao·contrário, tambérn tí.~a~ 
mos, isso sim, uma quebra de safra de mais de 
1 bilhão de litros no Pais, nesse período, 85/86. 
O Plano Cruzado, que possibilitou a c~madas 
mais pobres da população o consumo de leite, 
e que representou um aumento substancial no 
consumo, por Si s6 jâ neCessitaria de quantidades 

adicionais. Mas o nosso problema era um pouco 
maior do que esse. Nessa época, nós tinhamos 
uma quebra superioi' a _1 bil~ão d~ litros no_ ~ais. 

O SR. RELATOR (Mauro Borges)- Teria havi
do mesmo quebra, _ou teria sido _um aumento 
exagerado no c9nsum_o .. 

OSR. CARLOS HENRIQUE LEALDEMORAES 
- Não, houve uma quebra Substancia]. Tivemos 
uma entressafra muito rigorosa e tivemos uma 
quebra substancial na produção de leite, ao redor 
de 10%. 

O SR. RELATOR (Mauro Borges) -:- O voto 
43 do ONAB autoriza aquisição nó exterior, pelo 
Governo brasileiro, de 150 mil toneladas de leile 
em pó desnatado e so·mn toneladas de butter..all 
para regularização do abastecimento de 87. Per· 
gunta-se: efetivamente, foram internadas essas 
quantidades? 

OSR.CARLOSHENRIQUELEALDEMORAES 
-Não, mas as decisões pela não internação d~ 
sas quantidades foram posteriores a minha ges
tão, ou seja, as decisões de c:ancelar'!lento foram 
posteriores a minha gestão. No caso dessas quan
tídades, fizemos a1gumas transações cpm leite 
em pó. Compramos dos Estados Unidos leite em 
pó, a preços variando entre 680 e 705 dólares. 
Apenas a título üustrativo, gostaria de deixar regis
trado junto a esta Mesa que no mercado interna
cional, hoje, os p_reços oscilam ao redor de 1.8QO 
dólares para esse mesmo produto, com irês anos 
de prazo para pagar, 50% dessas quantldad_es, 
no caso do leite em pó. No caso do butter-~ 
do Óleo de manteiga, compramos essa merca
doria a 550 d6_lares OF _ou seja, colocada em 
porto brasJ1eiro, quando o preço mínimo interno 
de manteiga é ao redor de 1.500 a 1.600 dólares 
a tonelada. É uma manteiga líquida que, em teo
ria, deve ter um valor 1 O% superior à manteiga 
congelada. 

-- As negociações foram extremamente interes
santes para o Pais. Elas pressupunham a manu-
tenção da estrutura de cçnsumo e uma entres-
safra que, graças a Deus, não ocorreu no ano 
de 1987. Twemos uma entressafra muito tênue, 
muito fraca, a produção não caiu praticamente 
nada, mas todos os produtos tinham uma sobre
vida para completar o consumo nacional na safra 
de 87 e 88, mantidas o que nós acreditávamos 
que devessem ser m~ntidas, ou seja, as condições 
de poder de compra do povo brasileiro. Infeliz· 
mente isso não ocorreu. 

O SR. RELATOR (Mauro Borges) - As 150 
mil toneladas de leite em pó desnatado naquela 
data representavam quase o dobro da quantidade 
até então internada - 85 mil toneladas mais ou 
menos. O que justificou tão grande quantidade? 

O sR. CARLÓS HÉNRiOOE LEAL DE MORAES 
-A programaçãO de .internação cobria todo -o 
ano de 1987. Com 1 oo- mil toneladas, pode-se 
produzir a1go com,~~ pi_~h-~o de lttros. 

O SR. RELATOR (Mauro Borges)- V. S• acha 
também que a quantidade de leite comprado não rol excesSivo? ____ ---- --

o SR. CARLOS HENRIQUE LEAL DE MORAES 
..:.. Considero que não foi excesSivõ: -TaÍ1to que 
tinhamos, durante toda a fase em que estive à 
frente da SEAP/CINAB, deficiência -do produto e 
não tfnhàmos produto_ sUficiente' para atender à 
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ctemanda existente naquela época. O que consi
dero deficiente hoje é a renda nacional para a 
aquisiçã?· desse produto. 

O SR. RELJ\TOR (Mauro Borges) - Tem a 
palavra o assessor, para me esclarecer. 

O SR. ASSESSOR - A luz da prestação de 
informações do depo_ente sobre o caso do milho, 
quando S. 5', na condição de adjunto da SEAP, 
achava, vamos dizer, perigoso tomar alguma deci
são sobre importação com base na previsão de 
safra, existe razão de ser para sua posição? Quero 
esclarecer .ao Senador um. paralelo interessante. 
O voto n~ _ 43, (Jue d~cide a importação de 150 
mil toneladas, é do .dia 10 de outubro. É exata
rn,ente o infdo da safra no Centro-Sul, aproxima
damente; começam as chuvas por aí. Nesse voto, 
toda a argumentação, a assinatura do voto, é en
caminhada pelo Ministro Interino da Fazenda, Dr. 
João Batista de Abreu. Toda a argumentação do 
voto, em lQ de outubro, antes do início da safra, 
é a de que iria faltar leite na entressafra do ano 
seguinte. Então, antes que se conhecesse o regi
me pluviométrico ~a safra 86/87, o voto argu· 
mento, inclusive usando wna expressão até muito 
forte, _dizia que o quadro era sinistro. Mas, nesse 
quadro sinistro, é prudente que o Governo faça 
compras antecipadas. E aí, eritão, sugere-8 impcij-.. 
tação de 150 mil toneladas, para regularizar a 
oferta do leite em pó na entressafra do ano seguin
te. A informação do Senador estabeleceu um pa
ralelo entre o caso do milho e o do leite, que 
aproximadamente são iguais, já que as épocas 
das decisões do milho e do leite são muito pare
cidas. 

O SR. CARLOS HENRIQUE LEAL DE MORAES 
-A meu ver, não podemos estabelecer paraJelo 
entre uma situação e outra por duas razões: pri
meiro, os preços que pagamos e as condições 
em que compramos o leite e o butter oU são 
bistoficamente e comprovadamente os melhores 
já obtidos em negociações desse tipo no mundo. 
E:ntão, não havia a menor pçsslbllidade desse pro
duto vir a;deéair, ao contráriO, todas as tendências 
eram de que esses produtos sublssem no futuro, 
o que acabou ocorrendo. Conforme eu já disse 
a esta Mesa, no caso do leite em pó o produto 
multiplicou-se por três nesse período, esse é o 
ponto número 1. O Ponto número 2 é que durante 
a minha gestão, SEAP e aNAB, em plena safra, 
em pleno pico ·de safra de leite, distribuíainos 
quantidades ao redor de 1:.0 mil toneladas/mês 
e 2 mil toheladas de butter oH mês em pleno 
pico~ de saf~a, ou Sejá1 a produÇão nacional não 
estava se'ndo. s_uficiente péJra atender o consumo 
na safra. hão êra' na: entressafra;_ na entt:essafra 
a situaÇão _era de· tragédia; 'como foi durante o 
ano de 198ô,_Yárlos.Estados, sObretudo nordes
tinos, que não têm bacia algwna, que vivem de 
leite em pó exportado do Cenfro..SUl e do Centro
Oeste ficaram à_ míngua, ficaram absolutamente 
sem leite. Então; não há paralelo entre a situação 
do milho e a situação do leite. O leite que ia 
chegando foi sendo comercializado da mão para 
a boca. Em muitos casos colocamos do navio 
diretament~ para os pontos onde iam ser distri
bufdas esSas estruturas ·de leite. Então, não há 
nenhum ·pafale:lb,"n'em 'Cnfu relação ao preço~ 
nem com relação aos prazos. 
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O SR REU\ TOR {Mauro Borges) - O paralelo 
poderia ser, de certa forma, com relação às condi

-ções climáticas, se foi ruim para o milho, foi ruim 
para o leite. Evidentemente, há uma correlação 
de tempo. Sobretudo o gado que não é estabu
lado, que é criado em regime de campo sofre, 
na verdade, uma influência muito grande do di~ 
ma. 

v. s~ vem freqüentemente afirmando a felici
dade, as grandes vantagens que tivemos nesse 
comércio do leite, V. 8' sabe que ninguém faz 
fé!:vor, _de país para país, a não ser em circuns
táncias mUho especiais. A que se deveu esse su
cesso? 

O SKCARLOS HENRIQUE LEAL DE MORAES 
-TIVemos uma sorte muito grande, nesse mo
mento, de_ no mercado americano eles estarem 
procedendo a um abate de matrizes que possi
bilitou essa operação, eles _tiveram uma superpro
dução de leite e possibilitou ... 

O SR. RELATOR (Mauro Borges) - O abate 
é a causa da superprodução? 

O SR. CARLOS HENRIQUE LEAL DEMORAES 
__,. Não. Devido à superprodução o_correram dois 
fatores: eles ficaram com estoques exçessivos e 
providenciaram o abate. O abate de matrizes foi 
à que nos possibilitou fazer a compra de carnes 
dos Estados Unidos e o excesso de leite foi o 
que nos possibilitou obter negociação excepcio
nal com o CCC, que é a Organização estatal ameri
cana de comercialização do produto. 

O SR. RELATOR (Mauro Borges)- O abate 
nos ajudou a comprar a carrié? 

O SR. CARLOS HENRIQUE LEAL DE MORAES 
- Sim. Agora, o abate foi conseqüência de um 
excesso de produção de leite que eles tiveram 
lá. 

O .SR. RElATOR (Mauro BorQeS) :...._Mas-e cOm 
relação ao leite importado da Europa, foi a mesma 
coiSa? 

O SR CARLOS HENRIQUE LEAL DEMORÀES 
- Não, o leite foi irriJ;>ortado da Europa e da 
Nova ZeJândia, vou me permitir retomar um pou
co, em abril ou maio de 1986 tivemos o problema 
de Chemobyl e quando do problema de Cher
nobyl uma série de regiões foram afetadas ou 
foram pretensamente afetadas pela nuvem ra
dioativa, sobretudo a Rússia. Então, a Rússia prati
camente comprou todos os estoques disponíveis 
da Europa Ocidental. Então, em diversas ocasiões 
procuramos ver o.que havia_ de disp.Orlível na Eu
ropa Ocidental e não havia mais disponibilidade 
do produto e aí tivemos a sorte de ter uma boa 
negociação com o CCC americano e da Europa, 
o que houve, não me lembro da quantidade, mas 
devemos ter comprado wn total ao redor de 30 
ou 40 mil toneladas do Mercado Comum Euro
-peu; não sefpredSêir exa:tffi-nente o núinero aQora, 
mas em condições normais. Com todos esses 
pafses temos um problema de balanço supera
vitário. 

O SR. RELATOR (Mauro Borge~) -Mas o ~i
~o preço da Europa, provavelmente, seria em vir
tude da rejeição do leite radioativado que _tinha, 
naturalmente, certos limites, mas os povos euro
peus provavelmente não aceitavam o consumo 
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para a sua população de wn leite, digamos asSim, 
duvidoso. 

. OSR. CARLOS HENRIQUE LEALDEMORAES 
- Perdão, gostaria de fazer uma retificação a 
v. & o preço europeu nunca foi- exeepdorial
mente baixo. Era rigorosamente preço de merca
do. Estava na faixa dos 850 a 900 dólares que 
era o preço internacional na época, então, o preço 
não era baixo. Segundo,-as mesni.as norrTtas utili· 
zadas por todos os países da Europa na n'ledlçio 
do leite, pelo menos, na minha gestão, foram as 
utilizadas por nós aqui, ou seja, toleramos até 

-3.700 becQuereiS Que e uma: Uiiiàade âe-mediçio 
-0-d~ ~a-~_iaç~?· 

Apenas a título comparativo- acho que é wna 
informação interessante -- parece que aO lado 
existe uma outra comissão parlamentar, investi
gando o problema de Goiânia, do césio- houve 
uma polêmica muito grande com relação a Cher· 
nobyl, provavelmente vamos chegar a isso logo 
adiante, mas pOr curiosidade fui verificar _qual foi 
o nível de exposição em becqueréls e foi oito 
trilhões e quinhentos bilhões de becqueréis a 
exposição do césio de Goiânia. A limitação do 
leite e dos alimentos importados é de 3.700 contra 
oito trilhões e quinhentos bilhões. 

O SR. REIA TOR (Mauro Borges) - Mas há 
uma diferença muito grande porque as nuvens 
contaminadas em toda a atmosfera da área foi 
muito grande. Atingiu quase toda a Europa tam
bém. E no caso do césio, foram cerca de 1 O 
gramas numa localização muito restrita. Ela foi 
concentrada mas não foi na dimensão muito
grande. 

O SR. CARLOS HENRIQUE LEAL DE MORAES 
- Não, apenas a título ilustrativo. 

O SR. RELATOR (Mauro Borges) - Claro, é 
eJucidativo, intereSsante. Com relação a isso, ain
da. V. Sa. acha que efetivamente houve excesSo 
de importação do butter oU? 

O SR. CARLOS HENRIQUE LEAL DE MORAES 
-Não. 0-butter oil foi importado na quantidade 
de 35 mil toneladas nwn contrato de 50 mil. Ante
dormente já havia Sido importado alguma coisa. 
Realmente não acredito. Acredito que houve uma 
queda violenta do consumo após junho de 1987. 
Houve uma queda substancia] de consumo. É 
óbvio que havendo a queda de consumo, o produ
to se torna excessivo. Toda a estratégia da admi
nistração Funaro pressupunha a manutenção do 
poder de compra do trabalhador. Toda a progra
mação econômica da equipe Funaro pressupu
nha essa manutenção, ou seja, as quantidades 

-estavam extremamente corretas. Elas eram até 
conservadoras. 

O SR. RELATOR (Mauro Borges) -Qual a 
relação técnica do butter oil e leite em pó desna
ta_do ~mpregado no Brasil. Qual a proporção de 
mistura? 

O SR. CARLOS HENRIQUE LEAL DE MORAES 
-Em torno de 15%. 

O SR. RElATOR (Mauro Borges) -Durante 
a sua gestão houve algum estudo que demons
trasse que o butter oU importado excedeu a de· 
manda? 

O SR. CARLOSHENRIQUELEALDEMORAES 
- Não, ao contrário. Conforme disse a V. Ex' 
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rec.ebiamos o produto· e ele era imediatamente 
despachado para c centro de consumo e tivemo~ 
que recusar em determinadas ocasiões - se V. 
Ex" me permite - compramos o -produto por 
550 dólares e_ tínhamqs urn_ gasto adicional. de 
colocação desse produto nos çlepósitos de algo 
como 80 dólares adldQnais. Tính~os es~e_ pro
duto algo como 630 dólares colocado no arma
zém com algumas variações deVIdo as _régiões, 
as diferenças de transporte. 

lnicíalmente, vendfamos esse produto na faixa 
de 800 dólares. Tivemos que subir esse produto 
para 1.500 dólares mesmo para as empresas que 
estavam fluid.ificando para que nós pudéssemos 
controlar. Era a única _maneira que tínhamos de 
controlar a administração da escassez desse pro-
duto naquela época. -

Até o dia da minha saída do Se_ap-Cinab -
saí em princípio de junho"""":"" nós tínhamos escas
sez de produto. 

O SR. RELATOR (Mauro Borges)- O voto 
JT? 43 não menciona o prazo para internação e 
nem operadores. lsso tomava a Interbrás a opera
dora? 

O SR-CARLOS HENRIQUE LEAL DE MORAES 
-A Interbrás ou o Bant:r-ª~; Um,a das duaS, -i:flJ.e
seriam as duas agentes pois ficou delimitado, fi
cou definido pelo voto que seria uma importação 
governamental, ou seja, que seria uma impor
tação para estoque reguJador. 

O SR. RELATOR (Mauro Borges) -Os votos 
n?' 45,51 e 53 do C"mab representam a'-ltorizações 
para importar 131 mil toneladas de leite em pó 
desnatado. Esses votos vieram reguJarizar a im
portação já autorizada pelo voto 43 que não iridi
cava os operadores? 

O SR. CARLOS HENRIQUE LEALDEMORAES 
- Esses votos, V. Ele' me permite, são de que 
data? 

(Pausa.) 
Na verdade não foram 150 mil, foram 100-mil 

toneladas. A primeira oferta dos americanos_ foi 
de 150 rnil toneladas para entrega num prazo 
de 2 anos. essa era a oferta come_rcíal. 

Mas na verdade, as importações, o que foi nego
ciado não foram as 150 mil toneladas e sim as 
100 mil toneladas-que· foram it!QuJamentadas pe
lo voto de dezembro de 1987. Dísso recordo-me 
perfeitamente. Eu tenli.6 a impressão de que _um 
voto estava operaclonali2:ando o outro. 

O SR RELATOR (Mauro Borges)- Como jus
tificar no periodo da safra autorizações de impor
tação da ordem de 281 mil toneladas, que é a 
soma de 150 mil do voto 4.3 e 131 mil do ·voto 
45,51 e 53? Como justificar essas impOrtações?· 

OSR. CARLOS HENRIQUE LEALDEMO!<AES. 
- Esse leite fez falta, mesmo 41,_.1rante a safra, 
quer dizer, a safra é um fenômenO de calÉ:ndário 
mas pa prática o consumo-que tínhamos ... 

O SR. RELATOR (Mauro Borges)- O povo 
brasileiro não se aljm~ntava.. · 

O SR. CARLOS HENRIQUE LEAL DE MORAES 
- Dwante um breve periodo ele se alimento.u. 

O SR. RELATOR (Mauro Borges) - Por que 
o voto 53, que autoriza a importação de 100 mil 
toneladas cedeu a metade para a Espanha? 
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O SR. CARLOS HENRIQGE LEAL DE MORAES 
---7 Ele não -cedeu ã metade para ã Espanha: A 
negociaçã_o foi feita com a organização americana 
CCC, ·que---e Cfedit Comodite Corporation, que 
é uma negociação- filiada à Secretaria de Agri~ 
cultura Americãna responsávef pela vénda de 
grãos e produtos agrícolas americanos. 

_por exigência da CCC a Espan era o ~gente 
- temos co_rrespoildência- com relação_ a __ iss_o 
-:-:local da CCC; Por eXiQência_ dele 50% da venda 
deveria s_er_ feitQ_ pela CCC porqUe eles queriam 
opagan'iento a 180 dias e_50% seria f~ito à lnter~. 
brás porque aí eles nos concederiam ~ financia-
mento a _três anos. ~ 

É óbvio que tentamos por todas as maneiras 
que 1 OQ_% foSse reít:o pela Interbrás. Não foi possí
vel,- iS- iligOCiaÇ:o_es fõram- feitas_ aqui no "Brasil, 
via embaQmda americana e os rePresentanteS da 
CCC:C:l.qui no Bra_sil, e eu tentei. renegociar isso 
nos Estados Unidos em fevereiro de 87, mas não 
foi possível. - - . -

Foi uma determinação do vendedor, do Gov~r-
no americano. · 

O SR. RELATOR (Mauro Borges) - Por que 
nesses votos Se faz menção da isenção de ímpos
tqs? ~ssa isenç~o já nã? __ estava vigorando? O 
Senhor _l;lão entendeu bem? Quer que eu .éscla-
reça? - · · 

O SR. CARLOS HENRIOOE LEAL DE MORAES 
-Não, porque elas já estariam cobertas? Tenho 
a impreSsãO cjue as isençõ_es estariam vigorando 
até 31 de dezembro de 86 e, portanto, como está
vamos falan_do em programação futura o Voto 
necessitaria mencionar a is,enção de impostos fu
turos, ele teria que cob~r isto. 

O SR. RELATOR (Mauro Borges) - O voto 
51 menciona a C'otia COI1l_O operadora, mas o 
COnsul_ado da Nova Zelândia informou que a ces- _ 
sionária seria a Corema; empresa esta que já foi 
dita aqui anteriormente, mas V. 8' pode reafirmar 
novamente._ 

Qual é a relação entre a Cotia e a Corema? 

O SR. CARLOS HENRIOOE LEAL DE MORAES 
- A Coremá é representante no Brasil da NeW 
Zeland Daky Board, que é organizaçãO paraes
tatal neozelandesa responsável pela venda de pro
dutos lácteos. 

Nesta época, em outubro·de 1986, fizemos uma 
pesquisa internacional, porque ainda_ nos faltava 
leite em pó, e estávamos negociando com os 
americanos, que nãõ admitiam negociar com en .. 
trega imediata e sim com entrega a partir de abril 
de 1987, ou seja, o famoso contrato de 100 ma 
toneladas ameriçanas, com entrega imedita, aí 
fomos _ao mercado i_ntemacional para -ver o-que 
havia disPonfvéJ. Devido à eri"trada da RúSsia no 
metcado na Europa, não encontramos absoluta
mente n~da e Q .(mico pais que tinha alguma quan
tidade, no caso 11 mil toneladas, era a NoVa Zelân
dia qUe, neste momento, estava tendo uma dis
cussão muito séria com a lnterbrás, vítinlã da 
negiciação do Butter OU; estava discutindO COn
tratos etc, e a Nova Zelândia na mesma época, 
estaVa Con'f uma missão no País, Qnde o Ministro 
Meke Mur, Ministro do Desenvolvimento e Comér~ 
do Internacional da Nova Zelândia, estava no País, 
e eles vieram na época e fizeram uma oferta de 
Ufl'! ~~ardo de country: tradlng entre Brasil e 
Nova Zelândia, sendo cessionários, de um lado, 

c:omo-exportador neozelandês? E-como ~or
taéfor a Cutia:- Comércio, que é .Uma grande tra
dl~g nacional e que tinha mais porte em ser a 
contrapartida neste contrato do que a Corema. 
Houve um acordo entre as duas empresas. A Nova 
Zelândia era, naqlie1e momento, o único País que 
tinha disponibiJiâade para entregã imediata da
quele produto, e isto está maiS do que evidente. 

. 0SR.
0

Rf:w\fok (~~ro Bqrges) -Todo o 
leite em pó desnatado importado destinou-se a 
compor estoque da Cabal? O mesmO ocorreu 
com Butter 00? 

O SR. CARLOS HENRIOOE LEAL DE MORAES 
- O inesmp ocorreu com o Q.qtter OU. 

O sR. RELATOR(Mauro Borges)- Nos 8 Vo
tos aprovados pelo ONAB pafa produtos lácteos 
houve autorização para s_e_ importar 376 mil tone
ladas de leite em pó desnatado para o estoque 
regulador. · · · · 

O SR. CARLOS HENRIQOE LEAL DEMORAES 
~Aqui há uma sobreposição de· números, por
que 150 mil toneladas foram aprovadas por lOl 

voto e, nCJ verdade, foram depois regulamentadas 
por um segundo voto. Houve uma irnpropried_ade 
até .administrativa, ou sera, 150 mil toneladas es
tão em excesso nesta COrità. 

~ O SR. RELATOR (Mauro Borges) -A~ 3\ 
de niãrçO de__87 a CAO::X tinha consegufdo autori
zações de 191 ma toneladas e a Cabal tinha_ 188 
mil. Pqrque esta diferença de dois para uin entre 
o_s votos e __ o_te.al? 

O SR. CARLOS HENRIQUE LEAL DE MORAES 
-Como eu diss~ a V. EXt, -há uma diferença 
de 150 mil toneladas, que foi objeto de um voto 
ein outubro e que, depois, foi objeto de um segun~ 
do voto. Este não procedeu o_ canc.elar:nento do 
primeiro._ Uma impropriedade aí. Agora, à dife
rença talv!!z d_e ?: a 2 mil tonelaçlas, todp o _c9ntrato 
internacional desse tipo prevê a entrega de 5%, 
mC:Us ou mel"'!-oS,. e~ fun~ão de_. .. __ 

. O SR. RELA1:0R (Mauro Borges)- Concedo 
a palavra à assessora para qUe nos: esclareça. 

A SRA. ASSESSORA - É exatamente voltar 
atrás para poder esclarecer ~ questão dos 150 
mil, quer dizer, os Votos n~"' 45, 51 e 53. De.o 
entender que eles venham para regularizar o Voto 
o? 43 que ele não amarra. 

. O SR. CARLOS HENRIQOE LEAL DE MORAES 
- Eu devo dizer _que esse voto ... 

A SRA. ASSESSORA- Só.Ia>endo um pi,rên
tese, todos os levantamentos da Coba1, que foram 
nos mandados constam como autorização de ím.~ 

. portação de leite em pó desnatado - 376 mil 
toneladas e em momento nenhum S!! fa.! isso. 
Lendo e relendo _tudo Q _que eu tinha em mãos, 
montei eSse tipo de pergunta exatamente para 
poder questionar essa situação que era a que 
parecia mais próxima ... 

OSR. CARLOS HENRIQUE LEALDEMORAES 
-Bem eu-assi.Jmi o posto dã Secretaria Adjunta 
nq_jní17io d~,o~~ro .de 1987. Esse_voto de 10 
de outubr() estava praticamente pronto quando 
assumi, mas já foi da minha gestão. Ele pressu
plUlha a internação de 150 mil toneladas de leito 
desnatado e 50 mil toneladas do Butter OU. So
bre esse voto foram usadas as 50 mil toneladas 
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do Butter OU. As 150 mil toneladas de leite ja
mais foram usadas. Quando, em dezembro, che-
gamos a urna estágio final de nog(JCiação com 
os americanos, com a CCC, com relação à com
pra de 100 mil toneladas, eu considerei que nós 
deveriamos ter um voto especifico para tratar da
quela operação. E não procedi à anulação do 
outro voto, porque ele tinha sido parciaJmente 
utilizado por causa do Butter OU. Não sei se 
cometi aí um .•. Agora, as 150 mil toneladas efeti
vamente não foram internadas. 

O SR. RELATOR (Mauro Borges) - No início 
de 1986, reunidos pelo ex-Secretário da SEAP, 
os setores representativos da produção de leite 
tinham estimado a necessidade de importar 54 
mil toneladas para a entressafra. Por que as discre
pâncias entre as diferentes fontes? 

O SR. CARLOS HENRIQUE LEAL DEMOAAEs 
-Porque foi comprovado pela realidade, Enfren
tamos uma falta total, tivemos problemas senlssi
mos de abastecimento de leite em todo o País, 
durante toda a entressafra do ano de 1986, oü 
seja, os números do setor eram extremamente 
conservadores. 

O SR. RELATOR (Mauro Borges) __:V. Ex" se 
considera também especializado nessa matéria 
de leite, da produção nacional? ... 

O SR. CARLOS HENRIQUE LEAL DE MORAES 
- Não, eu não tenho essa veleidade. V. EX" vai 
me permitir, eu não tenho essa veleidade. Eu rlâo 
me considero um especialista em leite, acho sim
plesmente que, por ter estado à frente da SEAP
CINAB e por ter tido contato com todas essas 
lideranças, tenho alguma opinião formada sobre 
as necessidades ... 

O SR. RElATOR (Mauro Borges) -Mas, a 
que se atribui tanta desorganização na questão 
de produção e distribuição de leite no País? 

OSR. CARLOSHENRIQUELEALDEMORAES 
- A urna série de fatores histórico_s. Acredito, 
nós mantivemos uma série de reuniões. O leite 
foi, seguramente, um dos quatro ou cinco produ
tos que estavam defasados quando da decretação 
do Plano Cruzado. Isso foi admitido por todos ... 

O SR. RELATOR (Mauro Borges)- O preço 
não estimulativo ... 

O SR. CARLOS HENRIQUE LEAL DE MORAES 
-O preço não remunerava, tanto que foi eStabe
lecido um subsídio ao produtor da ordem de 30% 
em moeda constante. É um subsídio substancial 
que foi estabelecido e_ cumprido até o final de 
1987. Traçamos para o setor uma politica de rea
justes de preços- isso a partir da minha gestão, 
em dezembro, janeiro, quando iniciamos uma po
lftica de congelamento que vem sendo seguida 
até hoje - que seria uma f6rmüla de reajuste 
mensal para _o produto, visando a que não hou-. 
vesse uma defasagem muito grande e houvesse 
uma possibilidade de programação de produção. 

Hoje, tenho informações de que a produção 
leiteira no País é 10% superior a igual período 
do ano passado, fruto dessa politica, desse estí
mulo de preços. Agora, também tenho informa
ção de que o consumo não vem acompanhando 
esse mesmo crescimento. E se V. Ex' me permitii 
fazer essa programação, como n6s não temos 
wn excesso de leite, hoje, no mercado, mesmo 
com as quantidades ofertadas ao Governo, para-

ISIÃRlcYob CONGRESSO NACIONAL (Seção II) 

estoques reguladores, não passam de 10 mil tone
ladas. Agora, houve um aumento de 1 O% na pro-
4uçáo sobre igual período do ano passado, per 
dendo-se estimar que, no ano passado, estáva
mos pelo menos 10% defasados _em termos de 
oferta intem?~, que foram complementados pelo 
produto importado. 

O SR. RElATOR (Mauro Borges) - Natural
mente o poder aquisitivO foi o fator mais ... 

OSR. CARLOS HENRIQUE LEAL DE)IORAES 
-_Desconsiderado o problema do poder aquisi
tivo, se. hoj~, com 10% adidonais, a demanda 
está atendida sem excedentes, imagino que no 
mesmo ano, desconsiderando o fato do poder 
aquisitivo, se nós não tivésSemos o Jeite importado 
no ano passadO, teriamos problemas seriíssimos 
de abastecimento. 

O SR. RElATOR {Mauro Borges) -Muito bem. 
No caso do butter oU, são autorizadas 61.500 
toneladas pelos votos, mas aparecem 28.540 to
neladas, em guias da Cacex; mais 59.880 tonela
das armazenadas pela Cabal. 

O SR. CARLOS HENRIQUE LEAL DE.MORAES 
-QUanto? 

O SR: -REL.AíOR (Mauro Borges) - CiriqÍxei"Íta 
e nove mil e oitOcentas e oitenta toneladas. 

O SR. CARLOS HENRIQUE LEAL DE MORAES 
- De butter oll? 

· ósk. kELA_tólf(Mauro Borges)- É. 

OSR. CARLOS HENRIQUE LEALDEMORAES 
-Não, não. 

O SR. REUITOR.(Mauro Borges)- Armaze
nado pela COBAL. 

O SR. CARLOS HENRIQUE LEAL DE MORAES 
-Não. Deve haver algum engano aí, com relação 
a isso. 

O SR. REI.ATOR (Malll"Cl Borges)- É? 

.. OSR. CARLOS HENRIQUE LEALDEMORAES 
- Não, não pode ter sido 59 mil toneladas se 
o_ Pais não importou isso; quer dizer, não há co-
mo ... 

O SR. RE!AJOR (Mauro Borges) -Está ha
vendo um mistério. O butter oU fica acumulado 
e há um desajuste entre a quantidade de butter 
oil e _a quantidade de leite. 

O SR. CARCOS HENRIQUE LEAL DE MORAES 
-Não, não; butter oU nunca! 

O SR. RELATOR (Mauro Borges) --Vamos 
dar a palavra à nossa Assessora. 

A SRA. ASSESSORA- o nOSSO colega Mi:.iui-o 
Márcio foi buscar a pasta da COBAL, onde_ cons-
tam tod;os os dados do fornecimento. 

Inclusive, não é nem quanto ao quantitativo; 
é-póf_C::fue há diferença de guia_entre a COBAL 
e a CA.CEX. --- - -- -

OSR. CARLOS HENRIQOELEALDEMORAES 
- Não, eu não acredito que haja diferança de 
guias.Tenho a.impressão, como há espectro des
sa comissão, que vai até 31 de março, ela não 
deve ter seguido e esses embarques continuaram 
até o mês de agosto de 87. 

-"A SRA. ASSESSORA - N6s consideramos só 
o- que estava estocado no dia 31 de março de 
87. 
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OSR. CARLOS HENRIQUE LEALDEMORAEs 
-Pois é, então tem que haver uma disccepânda 
de guias, porque_as importações ainda não esta
vam concretizadas, não estavam terminadas. 

A SRA ASSESSORA --As guias são inferiores 
ao número do butter oll depositados nos anna
téns da COBAL. 

OSR. CARLOS HENRIQUE LEALDEMÓRAES 
-É_6bvio que há um problema de "multipUcação 
dos pães"; quer dizer, a COBAL não pode mani
festar a posse de um estoque inexistente. Então, 
eu não tenho nenhuma explicação lógica para 
isso, mas é uma boa noticia, é_ uma boa notícia. 

O SR. RElATOR (Mauro Borges) - Mas é. 
Segundo as informações que temos, vamos reve
rificá~las. A quantidade armazenada é superior ao 
total de guias. ,~ _ 

OSR.CARLOSHENRIQUE~DEMOAAEs 
-Isso é excelente. Agora, devo dizer, também, 
em- parte em defesa do Dr. Pedro Dantas, que 
é o Presidente da COBAL, pois ele tem 22 Estados 
e estoques espalhados por todos os Estados. 

Nós chegamos a receber, em alguns momen
tqs, informações da COBAL com es.toqu~s nega
tivos, estoqUes ftSicos negativos, o-que realmente 
me pareceu uma inovação em termos de contabi
lida~e. Imagino que ai deva ter havido uma sobre
posição, porque não é possível ter 5_9 mu-tonelã
das, quando o total importado, se não me engano, 
não ultrapassou 42.500 toneJaaas. -

ô SR. RELATOR (Mauro Borges)- Continue, 
Assessora. 

A SRA. ASSESSORA - Os dados, Senador, 
estão sendo conferidos também com os dados 
fornecidos pela lnterbrás, que foi a negociadora 
do butter oU. que foi a importadora. 

OSR. 0\RLOS HENRIQOELEALDEMÓRAES 
-Qual foi a informação da fnterbrás? 

A SRA ASSESSORA ...:..:... Bem, não temos ne
nhum número que realmente bata um com o 
outro. A matemática aí ~ bastante flexível; de qual
quer forma é bastante próxima. 

OSR.CARLOSHENRIQUElEALDEMOARES 
- Seguramente, os núm_eros de internação da 
Intebrás são corretos, porque a lnterbrás tem que 
dar a entrada dessa mercadoria no porto. Precisa
mos tomar cuidado sobre o número que nós, 
agora, estamos discutindo, sobre o espectro-da 
comissão: se isso se interrompe em 31 de março. 
pode ser que haja embarques que foram poste
riores; quer dizer, esses embarques só ocorreram 
até agosto. 

ASRA ASSESSORA-Bem tivemos o cuidado 
de fazer a nossa contabilidade até o dia 31 de 
março, que era o dia do encerramentoA Não consi
deramos as partidas que foram adqui_ridas poste--
riormente a essa data. -

OSR.CARLOSHENRIQUELEALDEMORAES 
- E que estavam cobertas por votos de 87. 

A SRA ASSESSORA - Exatamente por isso, 
até há semana passada, aceitávamos que a autori
zação da importação do leite ... -Quer dizer, a~ 
a presente data, segundo o depoente, ãcéitau-se 
que a autorização era para 376 mil toneladas de 
leite em p6. É a primeira vez que se descontava 
Os 150 mil. 
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O-SR. CARLOS HENRIQUE LEAL DE MORAES 
-E.Xato. 

A SRA._ASSESSORA- Outra coisa que desejo 
fa1ar é sobre autorizações. da CACEX que foram_ 
para 28.540 tOneladas, quando já estavam inter~ 
nadas no País muíto mais. O que se coloca aí 
não ê o número em ·si, mas como se interna 
produto no País, especificamente no caso do leite, 
aconteceu sem a devida guia da CACEX. 

O-SR. CARLOSt!ENR!~E LEAL DE MORAES 
- Qual é a relação, qual é e data?-E: impossíVel, 
é impossível, não há intel'(@ção possível de produ
to no País sem_a guia da CACEX, não há interna
ção passivei, isso -é cõntrabando. 

A SRA ASSESSORIA -A Comissá_9 se limitou 
a pesquisar os dados. 

O SR. CARI..OSHENRIQUE LEALDEMORAES 
-Isso-é impossível, isso é impossível. Uma inter
nação sem a guia da CACEX? Trata-se de contra
bando e eu não acredito, é descaminho. 

Agora, com relação a essa informação, e~ gos
taria que nos ativéssemos a datas para sabermos 
exa.tamente o que nós ... 

A SRA. ASSESSORA- Nós não extrapolamos 
a data do dia 31 de_março;-

OSR.CARLOSHENRIQUELEALDEMORAES 
- Maís aí é que está, essa ínformação sobre 28 
ma toneladas ... o que é_ isso? 

A SRA ASSESSORA - Guias-expedidas pela 
CACEX. 

O SR. CARLOS HENRIQUE LEAL DE MORAES 
-Dequê? - , · 

A SRA. ASSESSORA - Para butter oll. 
OSR. CARLOS HENRIQUE LEALDEMORAES 

-Acho que a informação procede. 
A SRA ASSESSORA - Pelo código butter 

oii 

OSR.CARLOSHENRI~ELEALDEMORAES 
-Acho que a informação procede. 

A Sf1t. ASSESSORA -Código q4040300. 

O .SR. CARLOS HENRI~E LEAL DE /119RAES 
--Acho que essa ínfo_rmação procede, 28 mil 
toneladas me parece lógico. 

A SRA. ASSESSORA- Certo, mas a COBAL 
tinha nos seus armazéns até aquela data depo-
sitado ... .__ 

OSR. RELATOR (Mauro Borges)- Quer escla
recer? Ele_ vai esclarecer. 

O SR. ASSESSOR -Pois não. - A<jui é uma 
planilha de controle de estoque regulador da ca
BAL, que tem um_ controle de produto a produto, 
confrontado c:om_ os. votos, e o produto que eles 
chamam aqui óleo de manteiga, que suponho 
dever ser _o buher DI, está aqui discriminado eta
pa por etapa, até a 13• etapa da lnterbrás, comple-
mentado por uma 4• etapa, que é _o edital 4 da 
COBAL. Eles dão um total de 59_mil e_800 tonela-
das, isso até... · 

OSR. CARLOS HENRIQUE LEAL DEMORAES 
-Até_31 de março? 

O SR. ASSESSOR - Não, até o fim de 87. 

O SR.-CARLOS HENRIQUE [..EAL DEMORAES 
- Cinqúenta e nove- nlil? 

O SR. ASSESSOR - Não é até 31 de março. 
-é aUdim de_87~-· 

O SR. CARLOS HENRIQUE LEAL DEMORAES 
- É absolutamente impossível isso ter ocooido, 

A SRA ASSESSORA --Só para esclarecer, 
as guias da CACEX acompanharam as datas. 

OSR. CARLOS HENRIQUE LEALDEMORAES 
..... :Acho que as informações da CACEX são corre
tas. Essa informição é que não procede, há dara
mente aí um problema de desinformação de esto. 
ques da CACEX. Os estOques hoje, em posse 
da COBAL, são da ordem de 17 mil toneladas 
desse produto. 

O SR. RELAToR (Mauro Borges)- Do lefte? 

.. O SR. CARLOSHÊNRIQUE LEALDEMORAES 
-Do butter oU. · 

O total de importações foram 35 mil toneladas 
na seguilda faSe e 7.500 na prlmeíra. 

O SR. ASSESSOR -II<>Je, 22. 
O SR. CARLOS HENRIQUE LEAL DE MORAES 
~ Não, tenho essa informação do SEAP!ONAB. 
Bom, aí é que es_tá, esse mesmo livro dá illforma
ção das 59 mil. Eu solicita_ria que a COBAL fosse 
reconsultada e que se procedesse uma reconta
gero; eu acharia excepcional que o Brasil, tendo 
dlspenaido divisas para com"prar42 mil toneladas, 
estivesse de posse de 59 mil toneladas. 

Agora, eu solicitaria a esta Comissão que verifi
casse junto ao Banco_ Central, se é possível isso, 
qual o dispêndio de divisas. Porque se o País ccini
pra 42 e recebe 59 pagando 42, é um excelente 
negócio, mas, infelizmente, isso não costuma 
ocorrer. 

O SR. RELATOR (Mauro Borges)- Nós vamos 
verifi~~r. Já vimos que ho~ importação de mi
lho, por telex. Era_ normal tomar decisões de _tal 
porte a nível dos fl,lnc;ionárlos do SEAP!CINAB? 

O SR. CARLOS HENRIQUE LEAL DEMORAES 
--Obviamente que nenhuma decisão a níVel de 
SEAP/CINAB era tomada por um individuo ou 
por uma pessoa. Obviamente tínhamOs todo o 
respaldo do Ministro da Fazenda para tomarmos 
as providências. 

o·sR. REW\TO~ (Mauro Borges)- Que consi
derava delegado. 

OSR. CARLOS HENRIQUE LEALDEMORAES 
...;... óbvio, porém jamais sem discussão interna, 
mas a responsabil~dade _do corpo técnico do 
SEAP/ONAB, não se pode fugir à responsabi
lidade, era absolutamente nossa. Éramos respon
sáVeis pelas informações dadas ao Ministro para 
que--'-a delegação nos fosse dada. 

. O SR. RElATOR (Mauro Borges)- Não havia 
uma Consulta ao Conselho de Ministros ov. ao " 
Presidente do Conselho? 

OSR. CARLOS HENRIQUE LEALDEMORAES 
- Ao Presidente do Conselho periodicamente. 
Ao Ministério da Agricultura, periodicamente, com 
todos_'Qs setores do Ministério. da Agricultura, a 
CO!>AL, CFP. 

O SR. RELATOR (Mauro Borges)- O que 
motivou as duas autorizações por telex: pressa, 
urgêhcia? Nesse caso, quaJ _o procedimento espe-
rado da éACEX? · -
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O SR. CARLOS HENRIQUE LEAL DE MORAES 
-~c::fue-aUtOnzàsse a émissão das guias. O proce
diemento era ir ao mercado_ internacional sem 
causar muito tUmulto, evitando que as cotações 
subissem demasiado. 

O SR. RELATOR (Mauro Borges) -Como V. 
S• vê a nomeação de empresas aqui estabelecidas 
com- cessionárias exclusivos de vendedores es
trangeiros? A aceitaçãO desse estado de coisas 
é correta do ponto de vista do Governo brasileiro? 

- - ---
OSR.CARLOSHENRI~ELEALDEMORAES 

-Penso_ que o_ GoVerno brasileiro não tinha, no _ 
caoo, nada a opinar. Sobretudo, estamos falando 
basicamente no ·caso _da SPAN, de_sde _que. uma 
coiT.espondênci8 do CCC-chancela.da pela embai
~da americana, praticamente, nos impôs a em
presa como cessionária exclusiva. 

O SR. RELATOR (Mauro Borges)- O proble
ma de exclusiVidade é mais deles .do que nosso. 
Que vantagens e d~svantagens existem nesse 
procedimento comercial para nós? 

O SR. CARLOS HENRI~E LEAL DEMORAES 
-Penso que, para n6s, não existe nenhuma van
tagem, mas também não vejo nenhuma de_svan
tagem. P~nso que, para os americanos, era uma 
maneira de ter uma empresa privada nadona1 
que defendesse os interesses deles aqui. Como 
eu disse a V. Ex', acredito que isso diz respeito 
mais à política interna deles do que à nossa 

O SR. RELATOR (Mauro Borges)- Os cosas 
da SPAN/CCC e da Corema, Nova Zelândia, são 
similar_($ ou há distinção entre eles? 

OSR. CARLOS HENRIQUELEALDEMORAES 
- EJes são distintos no sentido em que a C o rema 
nunca foi operadora. A Corema é representante 
dos interesses da rtew ZelandDalty Board, mas 
nunca foi operadora de nenhuma importação. A 
Córema jamais vendey para o Governo brasileiro, 
maS ·a CCC sim. 

ÕSR RELATOR (Ma;,ro Borges)- Na opera~ 
çãci SPAN/SAIMNAM, a SPAN vendeu 26 tonela
das de leite em p6 desnatado à INAM: com inter~ 
mediáçãó âa SAB, da seguínte forma: em outubro 
de I 986, 1 O mil toneladas; em fevereiro de. 1987, 
10 mil toneladas; em maio de 1987,6 mil tonela
das. Pergunto: a SEAP autorizOu tal operaçOO? 

O SR. CARLOSHENRIQUELEALDEMORIIES 
-Na minha gestão, não. Seria interessante verifi~ 
car se esse contrato não foi feito quando haví~ 
uma liberalização da importação do leite em p6 
desnatado pela iniciativa privada e se a SPAN exe-- _ 
cutou esse Contrato nessa__época. Da SEAP!O
NAB não partiu nenhuma autorização para impor
tação fora do especial. 

O SR. RELATOR (Mauro Borges)- FeVereiro 
de 1987 e maio de 1987 estavam na sua g__estão? 

OSR. CARLOS HENRIQUE LEALDEMORAES 
-:-Estavam na minha gestão, absolutame~e. Es
sa autorização ntinca foi dada por mim. 

O SR. RELATOR (Mêsuro Borges)·- Não foi? 

OSR. CARLOS HENRIQUE LEALDEMORAES 
-Por mim, não: 

O SR. RELATOR (Mauro.B<>rges) -A asses
sora tem algwna coisa a esclarecer com relação 
à autorização? - -
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A SRA. ASSESSORA- O lnan alega que não 
teve oportunidade ao acesso do estoque da Cabal; 
então ele teve que comprar da SAB que, por sua 
vez, se reportou à Span, e o preço foi elevado 
consideravelmente. 

O SR. CARLOS HENRIQUE LEAL bEMORAES 
- Há aí duas coisas: primeiro, a relação entre 
a SAB e INAN não me compete discuti~la. Segun~ 
do, o Inan, efetivamente. O Dr. Kerfs na época 
procurou-me e- queria ter acesso aos estoques 
reguladores da Seap. E nós dissemos que os nos .. 
sos estoques reguladores estavam comprome-
tidos com programação. Eles nos solicitaram que 
déssemos wn parecer favorável à Cacex para que 
eles providenciassem a importação. Esse parecer 
foi dado poi- telex. o nosso parecer favorável ao 
Inan. Após isso, não tenho nenhum conhecimento 
entre transação lnan, SAB ou outro orgarUsmo. 

O SR. RELATOR (Mauro Borges)- S. S• rião 
deu nenhum voto para essa operação? 

O SR. CARLOS HENilJQ<JE LEN. DÉMORAÉS 
-Não. 

O SR. RELATOR (Mauro Borges) .::... A ·seap
sabia que talvez nunca ficaria sob controle da 
Cobal, como de fato não ficou, e, portanto, não 
entregaria o estoque regulador? 

O SR. CARLOS HENRIQUE I.EAL DE MO
RAES -Não, absolutamente. 

OSR.RELATOR(MauroBorges)-Concordou 
com esse fato? 

O SR. CARLOS HENRIQUE I.EAL DE MORAES 
-Não, não tinha conhecimento. 

O SR. RELATOR (Mauro Borges)- Como a 
SEAP homologou essa situação de privilégios pa
raaSPAN? 

O SR. CARLOS HENRIQUE I.EAL DE MORAES 
-Ela não homologou por não ter conhecimento. 

O SR. RELATOR (Mauro Borges)- lnteres· 
sante. Diplomaticamente, de que ações a SEAP 
tomou parte para viabilizar tal operação? 

O SR. CARLOS HENRIQUE LEAL DEMORAES 
- Infelizmente não na do meu conhecimento. 
Eu faria tudo para evitar uma operação desse _ 
tipo se eu tivesse conhecimento. 

OSR. RELATOR (Mauro Borges)- N6s temos 
que investigar esses aspectos. 

OSR. CARLOSHENRIQ<JELEALDEMORÀES . 
-Eu soube da existência dessa neQociação atra
vés de uma conversa preliminar com o assessor 
Mauro Matos, em São Paulo, cerca de vinte dias 
atrás. Para mim é um fato totalmente novo, não 
há nenhuma cobertura de voto da Seap/Cinab 
que justificasse essa operaç!o ou que desse co
bertura a essa operação. 

O SR. RELATOR (Mauro Borges) - Por que 
a Seap Cinab não permitiram que o lnan tivesse 
acesso ao estoque regulador da CobaJ, quando 
o próprio Cinab, pelo Voto 22, autorizou operação 
semelhante em nome da Secretaria de Saúde do 
Estado de São Paulo? 

O SR. CARLOS HENRIQUE LEAL DE MO· 
RAES - Bem, provavelmente essa autorização 
da Secretaria de Saúde foi anterior à minha gestão 
e não poderia responder sobre ela. Para o Jnan 
eu disse várias vezes ao Presidente em conversás 

telefônicas com ele que solicitou Isso, que o nosso 
estoque estava comprometido, nós tínhamos um 
compromisso_CQm várias empresas que estavam 
refluidificando o leite e não tínhamos estoque em 
excesSo para dar ao Inam. Então, ele nos pediu 
autorização para importar dez mil toneladas. Eu 
disse que poderia dar o parecer favoráveJ e qu_e 
ele poderia pleitear junto à_ Cacex e isso foi dado, 
quer dizer, foi concedido através de um telex en~ 
viado à Cai:ex- mas este um problema da Cacex 
em aceitar oU não iss_o. Não houve nenhum. boi~ 
cote contra -o lnan, mas seria_desvestir um santo 
para cobrir outro. 

O SR. RELATOR (Mauro Borges). Comb expli
car que a Secretaria de Saú~e de_ Sáo Paulo adqui
riu leite a quatorze cruzados e dnq{lenta centavos 
e oJNAN a_ vinte e nove, quando o preço fixado 
para os programas sociai_s e:fa de vinte e um e 
dezesseis? - -- - - ---

OSR. CARLOS HENRÍOOELEAL DEMORAES 
- Não tenho como explicar porque não tenho 
conhecimento de nenhuma das duas transações. 

O SR. RELATOR (Mauro J3orges)- Quer V. 
S• esclarecer? 

A SRA. ASSESSORA- Sim. Quero esclarecer 
o seguinte: em todos_ os votos_ se faz menção, 
Senador, ao atendimento dos prOgramas sodais 
do Qovemo~--Quando se fala: nós não tinhamos 
estoqUe pãl-a· atender nenl aOs-laticinlos, foge 
inclusive totalmente_ das justificativas do votos. 
Er~ ~~~ ~ guestão que eu queria colocar. 

O SR. CARLOSHENRIQUELEALDEMORAES 
- Nâo absolutamente. 

Os progrãmas sociais do Governo -e .estáva
mos; no momento, na implantação de um progra
ma de distribuição de leite gratuito -. com rela
ção à distribuição de leite, eram feitos através ' 
de tfquetes. Esse tíquete não tinha carimbo. En
tão, o que tínhamos que dar era leite fluidificado 
para todas as cidades que tinham distribuição 
de tíquetes. Eram programas sociais. ESses leites 
saíam da SEAC, safam de outra instituição, era 
abastecimento para o programa social. Absoluta
mente, não há distorção, foi destinado para isso 
mesmo. 

Acontece-que o esqUema de distribuição soda! 
Vigente naquele momento não implicava em fazer 
distribuição via Inan oU via FAE ou via qualquer 
outro organismo governamental. Ele pressupu
nha a destinação para as empresas que fluidifi
cavam o leite e que 9 distribuíam ao mercado. 
E quem tivesse esse tíquete, distnbuído por uma 
organização, sobre a qual não tínhamos o menor 
controle e a menor relação, distribuíam esses tí
quetes, que eram trocados por leite, Oél_ ponta, 
no ~ejo. OU seja, a distribuição social do vroduto, 
da nossa parte, era colocá-lo à disposição do flui
dificador. 

O SR. RELATOR (Mauro Borges)-Muito bem! 
Em 19 de maio de 1987, o Sr. José carias Braga 
prestou depoimento à Comissão Especial da Casa 
Civil. Naquela ocasião, foi-lhe perguntado sobre 
a existência de um voto do ONAB, de 1 O dias 
antes, portanto, no início de maio, sobre produtos 
lácteos, assim distribuídos: 25 mil toneladas de 
leite em p6 desnatado; 2 mil toneJadas de man
teiga extra, sem saJ; 3 mil toneladas de leite em 
p6 integral; mil tonelada de butter oU. Segundo 
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se diZ no depoimento, era uma tentativa de regula~ 
rizar a importação já efeti.vada. 

O Ministro bis Rezende, que era o Ministro da 
Agricultura, não só se negou a assiná~lo, como 
também encaminhou o assunto ao Presjdente da 
República. Pergunta-se: o que V. S• sabe a res
peito? 

O SR. CARLOS HEI'!RICKIE LEAL DE MORAES 
- Não tenho muito _claro isso aí. Gostaria que 
fosse convocado o Dr. Alberto Crispim, que era 
o redator dos votos, para prestar esclarecimentos. 
Re~Imente, não ine lembro. 

O SR. RELATOR (Mauro Borges)- Pois não. 

O SR. CARLOS HENRIQUE I.EAL DE MORAES 
-Ele foi assinado por algum Ministro? 

O SR. RElATOR (Mauro Borges)- O Ministro 
se recusou a assinar. 

OSR. CARLOSHENRIQUELEALDÉMORAES 
-A data tf10 d-e maio? 

O SR. RELATOR (Mauro Borges) -A data 
foi 19 de maio. 

O SR. CARLOS HENRIQUE LEAL DE MORAES 
- Dezenove de maio, ou seja, posterior à saida · 
do Ministro DUson Funaro. 

O SR. RELATOR (Mauro Borges) - O voto 
foi assinado 1 O dias antes, ou seja, foi em 1 O 
de maio. 

O SR. CARLOS HENRIQUE -Sim, mas o Mi· 
nistrõ Dilson Funaro já havia safdo dia 25 de abril. 
Foi poste~o~ ~já ~tava fora da ... 

O SR. RElATOR (Mauro Borges) -Já não 
estava mais ... 

O SR. CARLOS HENRIQUE LEAl DEMORAES 
- Jâ não estava mais. Acompanhei o Ministro 
Dilson Funaro. 

O SR. RELATOR (Mauro Borges) - Como a 
SEAP fazia para controlar os estoques de leite? 

O SR. CARLOS HENRIQUE I.EAL DE MORAEs 
--lnfeliunente, confiava ... Tinha que confiar nos 
relat6rios da COBAL. Digo infelizmente porque 
a estrutura de controle é muito deficiente. Enten
do a problemática da administração central da 
COBAL, devido à capilaridade do sistema que 
ê muito grande. 

O SR RELATOR (Mauro Borges) --Como era 
o processo de seleção das empresas adquirentes 
de leite em pó desnatado junto à COBAL? Havia_ 
unia norma? · ~ 

OSR. CARLOSHENRIQUELEALDEMORAES 
-Havia uma norma regional. de primeira instân
cia, ou seja, era baseada no consumo das empre
sas, o preço era definldo igual para todas e as 
quantidades em função da capaddade de produ
ção de cada uma. E óbvio que alguns enganos 
podem ter sido cometidos, mas, de maneira gerá!, 
não houve muitas reclamações nesse sentido. 

O RELATOR (Mauro Borges)- Quais os crité8 

rios para facar os quantitativos de cada interessado 
e as con~ições de pagamento? 

O SR. CARLOS HENRIQUE I.EAL bEMORAES 
- Existiam diferenças de pagamento para em
presas, quando o estoque se encontrava em Esta-
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dos como São Paulo e Rio de Janeiro, ou seja, O SR. CARLOS HENRIQ<..IE LEAL DE MORAES 
próximos de portos, existia uma diferença de pra- -Na minha gestão, nenhum caso. -
zos de pagamento para empresas localizadas no o SR. RElATOR (Mauro Borges)- Não? 
Céntro-Oeste do Pa1s. Ou Seja, uma empresa loca~ 
Uzada em Goiás que comprasse um produto colo- O SR. CARLOS HENRIOOE LEAL DE MQRAES 
cada em São Paulo, tinha_ uma diferença que era - Na minha ge~o, não. 
c::oncedida no prazo para pagamento, que era o -O SR. RElATOR (Mauro Borges) -A Asses--_ 
tempo de transporte desse produto. sorã quer me prestar aiQum esclarecimento? 

O SR. REL\TOR (Ma!.lCO Borges) -A SEAP 0S.R. CAALOS HENRIQUE LEAL DEMORAES 
tinha controle das importações de leite realizadas -A não ser no caso dessas importações de 59 
pela iniciativa privada? mil toneladas de bUiter oU, realmente ... _ 

O SR. CARLOS HENRIQUE LEAL DE MORAES A SRA ASSESSORA - A impressão que fica 
- Não. é que sempre os votos estavam atrás das impor~ 

o SR. RElATOR (Mauro Borges)_ Não?! tações j6. realizadas. 

O SR. CARLOS HENRIQUE LEAL DE MORAES O SR. CARLOS HENRIQUE LEAL DE MORAES 
_Tinha conhecimento, mas não tinhél controle. - Posso _responder pela minha gestão. Isso não 

OCOrreu, em nenhum momento, na minha gestão. 
OSR.RELATOR(MauroBorges)-Quemcon~ Não poderia. .. 

trolava os volumes de importas;ão para assegurar 
um nível razoável de importação ou de abasteci- A SRA ASSESSORA -Quando o voto de 150 
menta do País? -mil foi feito, já havia uma internação de produtos 

superior aos votos emitidos. 
O SR. CARLOS HENRIQUE LEAL DE MORAES Então, V. S• já-encontrou essa situação na sua 

- lmaginou~se, naquele momento, quando se _época. 
llberou para a iniciativa privada, que o mercado OSR.CARLOSHENRIQUELEALDEMORAES. 
regu]aria isso, ou seja, o próprio mercado seria... - Parece que está havendo aí uma confusão. _ 
Acho que ele segurou, porque, a partir de um Já havia 0 quê internado? Cel'!to e cinqüenta mil 
determinado momento, as autorizações para in- toneladas de leite? 
ternação, se não me engano, foram até 30 de A SRA ASSESSORA _ Não. Quando nesse 
outubro de 1986, e não houve pedidos suplemen-
tares. Acho que 0 próprio mercado tratou de defi~ primeiro voto que V. S•,já na sua gestão, autorizou 

150.-mil toneladas, a impressão que tem ficado nir os quantitativos. · - -- -
em tOdos os depoimentos é que os votos vinham 

O SR. REU\TOR (Mauro Borges)- Que intera- ocorrendo tentando regularizar a importação efe-
ção e que problemas ocorreram entre votos do tivada. 
CINAB, votos do Conselho Monetário, guias de 0 SR. CARCOS HENRIQUE LEAL DE MORAES 
CACEX e importações efetivamente internadas? _Não. Os votos têm que manifestar uma realida-

0 SR CARLOS HEN_RIQ(JE LEAL DE MQRAES de. Eles não podem manifestar uma intenção. 
-lnteração? _O voto_ é_w:na realid!3~e. tem que regulamentar 

0 SR. RELATOR (Mauro Borges) _ É, que alguma coisa que vai oc::orrer e não alguma coisa 
que é uma intenção. Quer dizer, um voto não 

problemas ocorreram nesses votos do ONAB, vo- pode regulamentar uma intenção do Governo 
tos do Conselho Monetário, guias da CACEX. e brasileiro de sair ao mercado para tentar. Não. 
importações efetivamente internadas? Qual a rela- Ele tem de manifestar algo que_ aconte<::e. ~ óbvío 

' çio? que_ todos os votos eram posteriores às negocia-
O SR. CARLOS HENRIQUE LEAL DE MORAIS ções comerciais. COmO o voto tratava da int~ma-

- Por uma questão de coerência, deveriam ser ção de um produtO,)a deVeriã: presSupor que exis-
, hannônicas. Nem sempre o foram. Procurei, na tia disponibilidade desse produto no mercado in-

medlda do possível, fazer uma consolidação e temacional e que esse produto seria internado 
manter o mapa de acompanhamento disso, mas com-_algum grau de segurança, tan-to que os votos 
nem sempre foi possível também. delimitavam prazos. Isso me parece óbvio. Então, 

Acho que a estrutura de acompanhamento era não me parece lógico que, detectada uma carên-
deftclente. _ cia .de produtos, primeiro se estudasse o que era 

_ possível de se arrumar e, depois, providenciassem 
O SR. RELATOR (Mauro Borges)- Certo~ 0 voto, a sua 4iscussão, que seria um regulador 
Que providência a SEAP se viu obrigada a to- da discussão técnica que fundamenta o produto. 

mar para garantir o cumprimento dos prazos de 
internação dos produtos lácteos fixados em vo- A SRA ASSEssciRA -Senador; o voto n~ 35 
tos? Que providências vocês se viram obrigados de 86, ~e é de 28 de agosto de 1986, faJa clara-
a tomar? mente em regulariZação de ímp"ortaÇão Já r'ealí

zada. 
O .SR. CARLOS HENRIQUE LEAL DE MOllAIS O SR. CARLOS HENRIQUE LEAL DE: MORAES 

- Não me recordo se demos uma prorrogação _ Isso é anterior à minha gestão, por iss_o não 
de prazo no caso de lácteos. Acho que foi dada posso responder a essa pergunta. 
uma prorrogação de três meses no caso de lác· 
teos, até dezembro. Acho que até dezembro houve A 5Rf ASSESSORA - Correto. AcOntece que 
uma prorrogação. Essa foi a única medida toma- permanece a situação da inversão, da defasagem, 
da com relação a isso. e vamos chegar no voto de maio de 1987 ... 

O SR. REL\TOR (Mauro Borges)- Em que OSR.REL\TOR(MauroBorges)-Apergunta 
casós se constatou votos posteriores a impor- fica prejudicada, porque não é do perfodo de S. 
tações já. reaJizadas? S• 

A SRA ASSESSORA -Mas, vamos entrar em 
iílaio de 87 ainda tefitandO regularizar a impor
tação. 

O SR. RELATOR (Mauro Borges)- V. 59, Se
cretário da SEAP, ou algum dos seus subordi
nados, autorizou a emissão de guias da CACEX 
por via telefônica? 

OSR.CARLOSHENRIOOELEALDEMORAES 
-Sempre complementadas por telex. 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) _:__ Está 
encerrada a parte da leite, não? (Pausa.) 

Mais alguma indagação sobre a questão do 
leite neste momento? 

O SR. ASSESSOR -Apenas uma dúvida final 
para que o Senador pergunte ao depoente se, 
neSses Casos, onde a SEAP autoriza a emissão 
de guia por telefone, é possível ocorrer o fato 
de a guia ser emitida com uma data que anteceda 
a recepção do telex dã -SEAP? Pode teJ havido, 

· por conta do adiantado, da ordem por telefone, 
que a guia fosse emitida antes que o telex che--
gasSe?- -- ~ 

O SR. CARLOS HENRIQUE E!.AL DEMORAES 
-Acredito que isso se baseia na relação de con
fiança que 6 elemento da CACEX tenha na pessoa 
que esteja do outro lado, dando essa informação, 
ou seja, na medida em que o Secretário diz que 
está enviando uma correspondêncTa. Depende do 
grau de confiança. Eu imi3gino e várias vezes soli
citei, por telefone, e confirmei por telex. Não sei 
se, em algum momento, houve alguma emissão 
-até nisso somos eficientes. As vezes, o serviço 
de telex do SEA.P, um telex assim~do, às 2 horas 
da tarde, é enviado 24 horas depois. Isso é algo 

- -corriqueiro no serviço público, infellzmente. En· 
tão, pode ter havido emlssões antedpadas. Mas 
depende do grau de conf~ança. No meu caso, 
não me recordo de nenhuma ordem telefônica, 
na minha gestão, que não tenha sido comple
mentada por um telex, confumando isso. 

o-SR. PRESIDENTE (DirceU cãmeirO)- Pas~ 
sarnas, então, à questão da carne. 

Tem a palavra o Sr..Relator. 

O SR. RElATOR (Mauro Borges) -Sobre a 
primeira compra de 100 mil toneladas de carne 
adquiridas da CEE para o estoque regulador do 

- Ciovemo Federal, pergunto: toda essa carne foi 
internada? 

O SR. CARLOS HENRIQUE LEAL DEMORAES 
___:To da eSsa càme foi internada. 

O SR. RELATOR (Mauro Borges)-0 contrato. 
entre a Interbrás e a Socopar Sogeviandes, foi 
últeiramente_cumpridO? 

O SR. CARLOS HENRIQUE LEAL DE MORAES 
-Acredito que sim. 

O SR. RELATOR (Mauro Borges) -Quais os 
problemas que couberam a V. s~ resolver nessa 
compra? 

O SR. CARLOS HENRIQUE LEAL DE MORAES 
- Na compra, nenhum. Na operacionalização 
da distribuição posterior. 

O SR. REL\TOR (Mauro Borges) - O que 
foi? - --- --

O SR. CARLOS HENRIQUE LEAL DE MORAES 
-Foi a operadonãtização, ou seja, a de:stinação 
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dos portos que deveriam receber essas_ rQerca· 
darias e a logistica disso. 

o SR. REL;\TOR (Mauro Borges) - 61sumas 
correções. 

O SR. CARLOS HENRIQUE LEAL DE MORAES 
- Eu não diria correções, porque, à medida ern 
que rece_biamos. as planilhas dos próximos em· 
barques dos vários navios, f.iz(<ir}õs a _d_estinação 
das praças que poderiam receber, b~seados tam
bém na capacidade dos portos de receber essas 
mercadorias. 

O SR. CID CARVALHO- Havia uma estoca
gem muito a1ta de· carne no MerCadO Comum 
EUropeu? • -. · ·~- - ··-~ -- • · ·- · 

OSR. CARLOS HENRIQUE LEALDEMORAES 
• -Não sei, tanto que a Rússia voltou ao Mercado, 

em oUtubro, novembro. Quando_ dê.l liberação, va
mos dizer, da iniciativa privada, para se chegar 
ao Mercado, havia uma clara determinação do 
Mercado Comwn Europeu de não Se Veli.der mais 
um quilo de carne, porque os estoques atingiram, 
naquele momento, uma baixa muito grande, Já. 

· Acaram abaixo do estoque de segurança deles, 
o SR. dD CARVALHO .....:..v_ s• não participou que é ao redor de 500 mil toneladas. 

de nenhuma compra de carne, não é? O SR. ao CARVtJ.HQ...:.. Na sua gestão, como 
0 SR CARLOS HENRIQUE LEAL DE MORAES decorreram as exportações da carne -dã-Cofa Hil~ 

_Não, não participei. ton? Alguma empresa foi penalizada, por não 
atender o estabelecido no Voto assinado n9 11? 

O SR. OD CARVALHO,- M<sar de não ter 
participado, tem a mesma opinião, com relação O SR. CAR!-DS HENRIQUE LEAL DE MORAES 
ao leite, com relação ao milho? Foi um excelente - - Não, nós isentamos todas as -c empfesas que 
negócio para 0 Pais? - - --tinham cota Hilton. O Brasil, há muitos anos, di~ 

plomaticamente e politicamente, tenta brigar pelo 
OSR.CARLOSHENRIQUELEALDEMORAES estiooeleclmento da cota Hilton. Fez parte dane-

- Excelente. Considero as operações excepdo- gociação da segunda comprã do Mercado Ca-
nais. Eu gostaria até, se V. EX' me permite, de mum Europeu a concessão de uma cota Hilton 
fazer algumas conside~:açQes. O País tinha, em para o Brasil. No mês de_outubro de 1986, foram 
1979, um consumo de carne da ordem de proibidasasexportaçõesdecameeapenasman· 
2.30~).000 toneladas._ De 1980 a 1985, o_p~s pas-- tidos os contratos que envolvessem a cota Hilton. 
sou a ser exportador de carne, exportando, em Nesse seritido, até por familiaridade com o tema, 
1985, 500 mil toneladas. me coloquei à disposição daS entidaQes de dasse 

na· époCa. Tínhamos um problema de estannos 
O SR. OD CARVAU-10- Chegou-a importar? .. sem representação diplomática em Bruxelas-
O SR. CARLOS HENRIQUE LEAL DE MORAES na época-estávamos trocando de Embaixador-

-Exportar. E, 1985. Ou seja, a produção subiu e flZemos tudo o que foi possível, a nível de SÊAP 
para 2.400.000. O _que eu quero dizer é que o ---~"a~~ _Para_a mc:mutenção dessa ~ota, 
consumo interno, entre 1979 e 1985,-caiu 400 o SR. REU\TOR (Mauro- Borges) --Qual é 
mil toneladas. De 1979 a 1985, houye uma queda a grande vantagem para nós? Para o Brasl1? 
no consumo interno de 400 mil toneladas. Quan· 
do do advento do Plano Cruzodo, o Brasil já tinha O SR. CARLOS HENRIQUE LEAL DEMORAES 
comprometido, como registro de importações, ai· · -i\ Cota Hifton? A cota Hilton está isenta de 
go como 25_0 mil tonel~das. E, na mil:)ha opinião, impostoS à mercadoria importada. Então, ela per 
houve uma f~ha dos que me anteCede(am. Ob- -de ser vendída por praticamente o dobro; em ai· 
viamente, não acrectit;aram que a situaçãO pudes- guns ca-oos;o triplo do preço FOB de referência. 
se se tornar tão caótica, e não se fecharam os OSRRELATOiÚMa~Bo~ges)-As~espedfi~ 
registres de exportação da CaC"ex. Então, no ano cações té<,:nicas da carne da cota Hilton são em 
de 1986, o Brasil importou -300- mü toneladas qt!e parte diferen_te das 9utras? 
de carne, gastando, com i_sso,_ perto de 200 mi· 
lhões de d61ares, e exportou, nesse mesmo ano, O SR. CARLOS .HENRIQQE LEAL DE MORAES 
400 mil tonela.das. Che:ga a ser um paradoxo, - É tipificação de carcaça, etes têm algumas 
mas é uma realidade. As compras - isso está exigências, mas ... ---
comprovado- os preços pagos pelo Brasil tam- QSR. RELATOR (Mauro Borges)- Uma carne 
bém se indu em nas negociações m~.i!!; v~ntajosas _especial, de qualidade espectai? 
feitas com carne, no mercado internacional, ex.ce- O'SR. CARLOS HENRIOOE LEAL DE MORAES 
• ·--do-se uma negociação que !o,· ceita com os . 
~uc;u• 1

' -Ela teria uma tipificação de carcaça, seria uma russos. de 550 dólares, quando estava em negcr 
· ã onstru ã da le asoduto un·ã idade do animai, mas os frigoríficos brasileiros 

aaç o a c ç 0 que g na 1 0 são enquadráveis, seguramente, nessas catego-
Soviética. Com exceçãO d~ negociação. dos 
russos, nenhuma outra negociação foi êfetuada rias, e a concessão dessa cota não tinha sido 
em condições tão interessantes quanto essa, no concedida antes por problemas políticos. ec.:onô-
Brasil. · - micos, e não por qualquer problema técnico. 

Mas a compra dessas 100 mil toneladas adido-
O SR. CID CARVALHO - Em condições me- nais do M_ercado ComUITJ EuropeU, com dispên· 

lhores_que as nossas? _ - '-'-dia de divisas de 68 milhões de dólares, significou 

O SR. CARLOS HENRIQUE LEAL DE MORAES 
-Em condições melhores que aS nossas~ 

O SR. 00 CARVALHO - Mas elas não pode-
riam ter sido melhores ainda? - ~ ---- ·- ·~· 

o SR. <:AR LOS HENRIQUE LEAL DE MORAES 
-Não sei. 

a concessão de uma cota Hiltdn, se não me enga· 
- no, de 7.500 toneladas, que ,significam, anual· 

mente, urria receita ao redOr de 30 a 40 milhões 
de dólares. · 

. · O SR. REI.ÀTOR (Mauro Borges)-E os expol'
- tãdores da cota Hilton? Como é que foi feita a 
escolha deles? Parece que foi uma associação 
de exportadores. 

O SR. CARLOS HENRIQUELEALDEMORAES 
_-~A BEC é (Jue feLi_ diSÍrtbUição.dâs écitas. -

o SR RELATOR (Mauro 136rges) ..:-Ela é i(ue 
fez essá escolha? -- -

OSR. CARLOS HENRIQUE LEAL DEMORAES 
- Eles é que administraram eSSci distribuiÇão 
de cotas. 

O SR .. RElATOR (Mauro Borges) -Sobre as 
90 ml1 toneladas âe carne adquiridas dos.Estados 
Unidos, para o estoque regulador da Cobal, tQ9a 
essa carne foi internada? 

O SR. CARLOS HENRIQUE LEAL DEMORAES 
- Boa parte da carne: foi intefnada no ano de 
1986, mas não foi por causa da defidência dos 
americanos em cumprir os embarques_. O restan
te da carne foi embàrcado já em maio, junho 
de Hf87, se!Vindo comO- estoque regülador para 
a entressafra dé 1987. Coriiõ o final do embarque 
foi posterior à minha saída, eu não teiíhO Conheci· 
mente exato, acredito que todas as 90 mil foram 
internadas. 

O SR. REU\TOR (Mauro Borges)_,O contrato 
entre a lnterbrás e a CCC foi integralmente c__i.lm· 
prido? 

OSR. CARLOS HENRIQUE LEAL DEMORAES 
~Acredito que s_im, todos os dois. 

O SR. REU\TOR (Mauro Borges) -Quais os 
problemas que couberam a V. 8' resolve_r nessa 
compra? 

OSR. CARLOS HENRIQUE LEAL DEMORAES 
-Só os-problemas logjsticos. "-- ·· 

Os problemas logísticos e distribuição dessa 
carne, apenas isso. Nós tivemos uma série de 
problemas, porque t~mos uma estrutura de distri
buição de carne, e se V. Ex" me permitir um pouco, 
as nossas carcaças e os nos~s quar:t!?s têm pesos 
que variam entre 45 a 60 quilos por peça. E os 
quartos europeus varfani de 90 a 110 quilos. Isso 
ocasionou muitos problemas, porque não eram 

-fáceis de manusear, ou s~a, precisavam de dois 
estivadores ao invés de um, e era muito dificil 
fazer a arrumaçãO... _ _ _ . . . . · 
- . _- . ' ' - -

O SR._RELATOR,(f.:\auro Borges)- E çorno 
é que eles manuseiam n~ Europa? 

OSR. CARLOS HENRIQuE LEAL DEMORAES 
- EleS-devem ter uma estrUtura fnals ·autOma· 
tizada do que a nossa, ou são inã1s- fo~~--qu~ 
nós, provavelmente. -

O SR. RELATOR (Mauro Borges)_- $erá que 
um eutopeu carrega um quarto? --

0 SR CARLOS HENRIQUE LEAL DE MORAES 
-Bom, eles têm urna dieta um pou~o mais equi· 
librada que a nossa 

o SR. RElATOR (Mauro Borges)- Sobre a 
segunda compra de 100 mil toneladas· da ACE, 
por um pool de entidades brasileiras, nós Var!tos 
fazer algumas perguntas: quais as instituições, fo. 
ra a Abrás e a Unicame, que adquiriram essas 
100 mil toneladas? Lembra quais as ·instituições, 
fora a Abrás e a Unicarne, que adquiriram essas 
100 mil toneladas? 

OSR. CARÚJS HENRIQUE LEAL DEMORAES 
- Na segunda fase? · ~ 

O SR. RELATOR (Mauro Borges)- É. 
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OSR. CARLOS HENRIOOE LEAL DE MORAES 
- Na segunda fase, houve uma destinação de 
25 mil toneladas por sindicatos dos açougues; 
se não me engano, 25 mil toneladas para os frigo
rfficos, e que não foi respeitado no fmal; e 50 
mi1 para os supermercados. Eu sei que os sindi
catos dos açougues de São Paulo e Rio nomea
ram a empresa Sola como representante deles, 
para compra no exterior. A outra, realmente, não ... 

O SR. RELATOR (Mauro Borges)- O estoque 
reguJador do Governo Federal nii9 ficou com na
da? 

O SR. CARLOS HENRIQUE LEAL DE MORAES 
- Dessa parcela, não. Essa foi para distribuição 
direta para os importadores. 

O SR. RELATOR (Mauro Borges).- Quando 
essa carne começou a entrar no Pafs? Até quando 
se estendeu o prazo da internação? 

O SR. CARLOS HENRIQUE LEALDEMORAES 
- Ela começou a entrar, se não me engano, 
em final de setembro de 86. Agosto, setenlbro 
de 86. O início da internação foi um pouco ante
rior à minha chegada. 

O SR. RELATOR (Mauro Borges) - Toda a 
carne foi internada? 

O SR. CARLOS HENRIQUE LEAL DE MORAES 
-Foi sim, Sr. Senador. 

O SR. RELATOR (Mauro Borges)- E essa 
operação foi feita em leilão em Bruxelas, sede 
da CEE, e depois foram assinados contratos. e_~
tamente ao contrário da_ primeira operação. O 
que v. s• tem a dizer a respeito dessa inversão? 

O SR. CARLOS HENRIOOE LEAL DEMORAES 
- Não entendi bem V. Ex', porque é exatamente 
o contrário. 

O SR. RELATOR (Mauro Borges)- O Assessor 
pode lhe explicar. 

O SR. ASSESSOR -O esclarecimen· 
to é-o seguinte, Sr. Senador: a prlmeira compra 
de 100 mil toneladas foi feita com o agente co
mercial brasileiro, a Interbrás, comprando carne 
para o estoque regulador. No dia 6 de junho, 
a lnterbrás assina um contrato com a Socopar 
e a Sogeviandes, que eram os operadores na Eu
ropa e, em seguida, é feito o leilão e a_ carne 
é adjudicada para esses dois operadores. 

Na segunda compra, ocorre exatamente o con
trário. Faz-se primeiro o leilão, adjudica-se a car
ne, para depois estabelecer-se os contratos. Ou 
seja, o leilão é de agosto, não sei o dia, mas 
é em agosto, e os contratos são assinados em 
setembro. 

Entre a primeira operação e a segunda, há uma 
nítida inversão entre assinatura de c;ontrato e reali
zação de leilões. Gostaria_ que o relator pergun
tasse: Por que teria sido mudada a ordem, quer 
dizer, a primeira ordem não teria sido correta e, 
por isso, teria sido retificada. Por que o procedi
mento comercial foi invertido? 

O SR. CARLOS HENRIQUE LEAL DEMORAES 
-Isso foi anterior à minha gestão, eu não poderia 
responder. Posso supor que, com os preços nego
ciados entre os operadores e a lnterbrás fossem 
em dólares, e a moeda de compra dos operadores 
da CEE fosse o ECU, _uma eventual variação no 
ECO pudesse significar um prejuízo substancial. 

DIÁRIO DO CONGRESSO NAOONAL (Seção ll) 

Essa é úfuã suposiÇão, é ã-un.rca suposição que 
posso fazer, mas é anterior à minha gestão. 

O SR. RELATOR (Mauro Borges)- Cómo foi 
o proces_so de distribuição interna de carne prove
niente do estoque regulador_ sob a responsabi
lidade da Cabal? A quem cabia definir os merca
dos, os adquirentes e os preços fmais? 

O SR. CARLOS HENRIQUE LEAL DE MORAES 
::_Acredito que foi umà operação de guerra. Real
mente, foi uma operação de guerra. Acho, since
ramente, que nesse caso eu deveria, até cl~ públi
co, fazer um elogio ao Dr. Pedro Dantas, que 
acho que se esforçOu muito, na parte da CobaJ, 
para tentar administrar um processo que, sem 
dúvida, ·é gigantesco. ~ _ 

Para que guardemos um pouco a relação e 
a referência das coisas, os americanos, com toda 
a estrutura deles, não con_s_eguiram embarcar, em 
seis meses, mais do que 50 mil toneladas -em
baÍ"car mais do que 50 mil toneladas destinadas 
ao Brasil. 

Ftzemos, internamente, a distribuição de 250 
mil toneladas. Realmente, foi uma operação enor
me. Levando-se em consideração que o maior 
frigoriflco do_ País distribui, por ano, 120 mil tone
ladas. tivemos, a cargo do sistema de abasteci
m-ento, a distribuição do dobro do maior frigorifico 
do Brasil, num período de 4 a 5 meses. 

Acr~dlto que tivemos muitos problemas, tive
mos desvios, não resta dúvida, houve acusações 
na época e, na medida do possível, as apuramos. 
Mas não tenho a menOr dúvida em classificar 

--a distribuição, nO cômputo geraJ, como urn su
cesso. 

·O SR. RELATOR (Mauro Borges) -Como se 
déU o processo de distribuição iritema da carne 
adquirida pela Abrás, Unicame e outros? Os frigo
ríficos impQrta_do~ taml?ém atu~r~m nesse c:aso? 
De qUe forma? Qual o papel da SEAP? 

. O SR. CARLOS HENRIQUE LEAL DE MORAES 
. - Pelo combinado no acordo da importação, 

no caso da Unicame e dos supermercados, o 
que deveria ocorrer era umã destinaçã-o, vamos 
dizer, para wn -ou para outro, destinação por parte 
da SEAP-CINAB. Um navio que estivesse chegan
do com 5 mil toneladas no Porto de São Seb<;tS
-tião,- ~cabia à CINAB dizer que esse navio seria 
para distribuição aos. supermercados. Então, os 
supermercados se habilitavam a essa era a função 
da SEAP-CINAB. 

Em alguns Estados, no caso específiCo de São 
Paulo, que recebeu a maior parcela dessas impor
ta_ções, a Sun@_montollliDJ si~a de a(;9n;Ipa
nhamento junto com os açougues~ os_ supermer
cados. Mas a participação da SEAP-CINAB ia até 
a destinação de quem seriam os orgãos distribui

- dores, as entidades de classe distnbuidoras dessa 
carne. A partir daí, os desvios eventuais que hou-
vessem deveriam ser acompanhados pela Polícia 
Federal ou a quem de direito, não por n6s. 

O SR. RELATOR (Mauro Borges) - O único 
voto da CINAB a estabe1ecer_limite quantitativo 
da importação, Governo a Governo, foi o de n9 

7, de maio de 1986. ao estabelecer 250 mil tonela
das de carne. Esse total foi efetiv~mente adqui
rido? 

O SR. CARLOS HENRIQUE LEAL DE MORAES 
-Foi. Fizemos duas compras de 100 mil tonela-
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das da Comunidade, e uma de 90 mil dos ameri· 
canos. Foram 290 mil toneladas. 

O_SR. RELATQR (_Mauro Borges) - Concei· 
tualrriente, a segunda operação de compra, na 
Europa, pode ser considerada do estoque regu
lador da Cabal? 

O SR. CARLOS HENRIQUE LEAL DE MORAES 
,...;~ºP~~~~o~n~m~nte, a lnter~-~-s _era ": ~ompra
dora da mercadoria da BESSl Ela trazia o produto 

· pi:tra o Brasil e a fnterbrás, aí sim, faziã a venda 
aqui no Brasil. Mas não a Cabal._ A lnterbrás, sim, 
como agente_~xtemo; a Cóbal np.o. 

O SR. ASSESSOR - Um esclareci-
mento à Mesa dos Senadores. A Interbrás foi con
tratada como agente comercial pela Ábras, pela 
Unicame e outras importadoras. A lnterbrás, se 
não me engano, ganhava a percentagem de 1,5 
para compra Governo a Governo.-

Alnterbrâs, nessa operação de 100 mil, da CE E. 
ganhou 3% da Ábras. A Interbrás nunca comprou 
nem nunca vendeu carne. Ela era um agente co
mercial qu_e representava os interesses de entida
des privadas, associação de supermercados, as
sociação de açougueiros ou varejistas, e, eventual
mente, outros frigorificos, como foi citado o cas_o 
do Frigorífico Sola. 

Então, a lnterbrás, primeira coisa, nunca com
prou nem nunca vendeu um grama de_ carne. 
Ela s_empre agiu como wn agente. O esclareci
mento aqui à Mesa é exatamente esse. O voto 
rt' 7, de 250 mil toneladas, é compra Governo_ 
a Governo, para estoque regulador administrado 
pela Cabal. 

A -pergunta é: os 100- mil, em que a lnterbrás 
agiu como agente Comerciar da Ábras e Unicame, 
pertencem, concettualmente, ao estoque regula
dar· administrado pela Cabal? 

O SR. CARLOS HENRIOOET.EAL DE MÓRAES 
-.:São votos e tranSações anteriores à minha 
gestão. Não posso responder ~obre isso. 

O SR. RELATOR (Mauro Borges) -Que sabe 
.V. S' dizer sobre a questão da carne da Itália com 
vírus de aftosa? 

O SR. CARLOS HENRIQUE LEAL DE MORAES 
- Recebi uma denúnda, já no princíplo do ano 
de 1987, de que uma parcela da carne que teria 
vindo da Itália estava com o vírus da aftosa. Nessa 
época, chamamos aqui o representante da Com:U
nidade Econômica Européia em Brasília, e cha· 
mamas Q representante da Comunidade_ respon
sável pelo setor sanitário, que nos garantiu, na 
época, que o dela sanitário que teria sido e(etuado 
sobre essa região da Itália,_ após a constatação 
da aftosa, teda sido respeitado inclusive para mer

. cadoria que teria vindo para o Brasil, ou seja, 
wna determinada região produtora da ltá1ia, na 
qual foi detectada a aftosa, toda a mercadoria 
que já tivesse sido distribuída,- ela foi distribuída 
inclusive no Mercado Comwn Europeu, -mas, 
a partir da detectação dele, recebi a garantia for
mal da Comunidade Européia que, ap6s a detec
tação da aftosa pbr parte deles, nem mais um 
quilo saiu dessa região para lugar nenhum da 
Europa e, mUito menos, para embarque g__o Brasil. 

O SR RELATOR (Mauro Borges) -Sr. Presi
dente, nossa parte está terminada. 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) - Eu 
queria ainda indagar a v. s• sobre os desvios que 
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constatou, segundo a sua própria afirmação, _os 
procedimentos que tomou de corr:eçã.o dos d'*' 
vios, de punição. Poderia enumer~ de mem6ria1 

ou poderia fornecer à COmissão documentos so
bre esses procedimentos? 

O SR. CARLOS HENRIQQI;;_u::Al. DE MORAES 
-Não. Os desyios a que me'refed, sf.Pfesidente, 
foram noticiados em jamais, sobretudo, no caso 
da carne; sabíamos da existência de açougues 
clandestinos, vendendo mercªdoria ªpreço alima 
dos tabelados. Nós estávamos numa entressafra ' 
muito rigorosa no País, num nível de ab~te pratica~ 
mente a zero, então, essa mercadoria ofertada 
s6 poderia ser mercadoria importada. Eu não te
nho, infelizmente, casos para comprovar. Solicita
mos dos órgãqs competentes. no caso da Sunab, 
Polícia Federa], que acompanhassem rigorosa
mente. No caso de São Paulo e Rip, houve um 
acompanhamento até na distribuição desse pro
duto. Agora, eu não seria ingênuo a ponto de 
imaQinar que não aconteceram desvios. 

Acredito que esses desvios, se aconteceram, 
foram de pequena monta, em relação ao total 
do produto. Em todos os casos, onde as organi
zações maiores estavam envolviQas, os çlesvios 
foram menores. Infelizmente, no pequeno varejo, 
nós constatamos um desvio maior. 

O SR. PRESIDENTE_(Oirceu Carneiro)___.: Esses 
instrumentos que determinavam apurações, ou 
acompanhamento, foram instrumentos por escri
tos oficiais ou recomend~ç_õ_es? 

OSR. CARLOS HENRIQUE LEALDEMORAES 
- Não, porque, infelizmente, não cabe à CEAP 
ou ao_ Ministério da Fazenda esse tipo de apura
ção. Agora, várias vezes solidtamos, mantivemos 
reunião até com o SNI, no sentido de se procurar 
evitar um abuso nos desvios. que nós sabíamos 
estavam ocorrendo. 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro)-Tem 
algum documento sobre isso? 

O SR. CARLOS HENRIQUE LEALDEMORAES 
-Não. 

OSR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro)-Eram 
solicitações? -

O_SR. CARLOSHENRIQUELEALDEMORAES 
-Solicitações de reuniões. . 

O-SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) -Soli
citações de reuniões. E não ficava na ata? 

OSR. CARLOS HENRIQUELEALDEMORAES 
- Não, nunca houve. 

O SR. .PRESIDENTE (Dirceu Carneiro)- V. 
S•tem mais alguma informação que possa favore
cer os esclarecimentos que esta ComisSão de In
quérito busca? É do seu conhecimento algo que 
não lhe foi perguntado? 
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O SR. CARLOS HENRIQUE LEAL DE MORAES 
- Eu gostaria, se V. Ex" me permite, dizer um 
pouco do que penso sobre esta comissão, que 
acredi~o-:-®veria se tomar uma praxe neste País; 
.o_acompanhamento, pelo Legislativo, de toda a 
_função _ _9o ~ecutivo. Na_o tenho .informação êiQi
-cionaf a conceder a esta comissão. Apenas, a 
m~ so~icitação de que seja convocado meu 
-assistente, pára tratar especificamente do caso 
do arroz, acho que algumas explicações seriam 
fundamentais para o bom andamento desta co
missão. 

EU gostaria de dizer que, absolutamente, não 
· Cõns1defQ, em termos de política económica, que 
tenhamos cometido algum erro quando das c:l.efi
nições das importações dos produtos em pauta. 
Acredito que vivemos um momento de tonsumo 
não exagerado, mas de consumo um pouco mais 
perto-do nível de dignidade mínima da pessoa 
humana. -

Tivemos ·efetivamente um aumento de consu
mo sübstancial. Os produtos- que expendemos 

- divisas, nessa época, foram ·o arroz, carne, leite, 
milho e alguns outros que não foram mendo
nados aqui, e, historicamente, o País importa, em 
foâas -eSSas· rubricas, in<:Iulndo o trigo, algo em 
tomo de 900 milh~s de dólares a 1 bilhão de 
dólares, por ano, e importou tambéril. em-1987. 
Nesse ano de 19-86, hessa ·rubrica, tivemos impor
tações ao redor de 1 milhão a 3.00 milhões de 
dólares, ou seja, estamos faJando de 400 mUhões 
de dólares adicionais. 

Nesse mesmo período, o Brasil comprou uma 
série de aviões,- renovando a sua frota de jatos, 
dispendendo um valor muito superior a isso que 
estamos disOl_tindQ,_g __ _que não se refletiu em be

--nefíCios tão diretos quanto os que estamos discu-
tindo. _ 

Nós. nãO temos a pretensão- ou eU -não tenho 
a pi"etefiSão de achar que não tenha havido-peque
nas irregularidades. Agora, eu gostaria de reaflf· 

- mar que não _considero ter havido excessos sobre 
uma ruJ?rica ger~, apenas localizados em um ou 
em outro produto ~. se houve esses excessos 
-em tef!llos de- pOlítica econômicã:- foi Sempre 

-por um excesso de precaução, visando o pleno 
abastecimento _do produtor. 

Ell"me(::oloco à d~posição da Comissão, para 
prestar os demais esclarecimentos que se fizerem 
necessários. Apenas, eu gosiari.a de deixar dara 
e registra"da a minha posição com relação ?I isso. 

--·- O ~15- PRESIDENTE (Dirce~ C?~meiro) ~ O . 
Relator quer cS'mJ?Iementar ainda a tndâ.iJaçã?? 

O SR. RELATOR (Mauro Borges)- Eu queria 
perguntar, diante dessas afirmações gerais feitas 
por V. St e graças ã Sua CõrilPetência; o ·seu reco
nhecido- valor no campo do comércio exterior, 

- que nos ájudaram a ter uma visão diferente, mas 

eu queria v~r se V. S•, realmente, confiririava a 
necessidade ou a correção, as· vantagens de im
portação, segundo temos informações, de pesca
dos finos, de queijos fmos, a1imentos esses subsi
diados, com ausência de impostos. 

O SR. CARLOS HENRIQUE LEAL DEMORAES 
- Concordo com V. Ex" que; rea1mente uma 
~rie de _exce~sos foram._cometidos, quando da 
autorização da importação de pescados. Os Pes
c_~.c:!_~s~_ ~~elizrriente, têm maís ele 300" qua1ifica
çoes e uma série muito Compllcada de nomeri.
daturas, para a definição deles. Então, no cãSo 
específico de pescados, tomou-se muito difícil de
!lnir quais deles interessavam ao Brasil. O que 
tnteressava, na prática, seriam as ·sardinhas e os 
pescados do Sul do Continente, da Argentina, do 
Ur~guai ~ t:mbém do Peru e do Equador, que 
senam produtos destinadOs à população de baixa 
renda .. Devido à dificuldade na classificação des
ses produtos, infelizmente, foi Coriido risco de 
se .clãssificar- pes<::ados -como um todo. 

Posso garantir a V. s~ que o volume de pescado 
dev~ ter andado por volta de 30 ou 35· irillh~s 
d: dólares e eu imagino que de pescados· finos 
nao passou de_ 4 a 5 milhões de dólares. Real
mente, foi produto para a população e que era 
um substitutivo de proteína ãi'limâ.L 

No que se refere a queijo, mais uma vez, há 
um problema: a definição dos queijos se deveriam 
ou não ser importados. Havi~ uma classificação 
dos que deveriam ser importados. O .queijo é um 
demandador de leite,_ou seja-, para produzir queijo, 
obviamente necessitamos de leite. Havia uma de
ficiência na -oferta de leite e tínhamos que comPle

. mentar. O Plano_ Cruzado e as metas da equipe 
ecof!~_rrika deveriãril sofrér cofreções no decoiTet 
dos anoS. -lnfeliZffiehte~ ·não -tivemos ·a- poSSibili
dade de manter essa continuidade, Mas, naquele 
momento, continuamos defendendo. Concordo 
com V. Ex' de que houve excessos, fruto até do 
mOmentO de expansão rriuito acelerada do con
sumo ·e de um·-certo emporgamento. 

-· Passo-lhes uma informação até interessante. 
No ano passado, a importação de uísque, qUeiJo 
e cerveja não ultrapassou a 100 ril.ilhões de dóla
res, em todas as categorias de produtos finos. 
Eu gostaria de saber qual foi o volume em 87. 
Não deve_ter sido muito diferente disso. 

'Q-SR. PRESIDENTE (Dírceu· Cam~fro)- En
cerramos, então, esta reunião da Comissão P.cuia
mentãr de· Inquérito, que trata do assunto impor
tc!:ç:ão de alimentos. Agradecemos aos senadores, 
assessores e ao depoente e convocamos nova 
reunião para o dia 24 <;I. e maio, terça~ feira próxima, 
às 9 hqras, neste mesmo local, para ouvirrl1os 
o depoimento do Sr. G1,1ilherme Leite da Silva 
Dias. 

Está encerradã a seSSãO. 
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!.l-ABERTURA 

12-EXPEDIENTE-

1.2. - Oficio do Sr. 1 ~-secretário da 
Cãmara doa Deputadoa 

-Comunicando a rejeição do SUbStitutivo 
do Senado ao Projeto de Lei da Câmara n9 

26188 (n• 201187, naquela Casa). 

1.2.2- Leitura de Projeto 

- Projeto de Lei do Senado n• 49/88, de 
autoria do Senador Nelson Carneiro, que "in· 
troduz alteração na Lei nt 5.107, de 13 de 
setembro de 1966, que criou o Fundo de Ga
rantia do Tempo de Serviço". 

1.2.3-R~ 

- Nt 101/88, de autoria do Senador Iram 
Saraiva, Presidente da Comissão Parlamentar 
de Inquérito, solicitando a ~rorrogaçã_~ por 
mais 90 dias do prazo concedido aquela co
missão, destinada. a investigar as responsa
bilidades político-administrativas do acidente 
com a cápsula de CésiO 137 em Goiânia. 
Aprowclo. 

- N9 102188, de autoria do Senador Men
des Canale, solicitando informações do Poder 
Executivo, com vistas a instruir a tramitação 
das Mensagens n~" 124 e 125/88. 

1.2.4-Comunlc.çio 

- Da Bancada do PMDB, indicando o Se
nador Ronan 1lto para exercer- a função de 
Uder do Partido no Senado Federal. 

SUMÁRIO 

1.2.5- Comunlc.çio da Preo~Mnda 

- Recebimento das Mensagens n'?" 132 a 
140/88 (n~ 234 a 242/88, na origem), pclos 
quais o Senhor {:'residente da República, soli· 
citã ailtOiiia.ção para que os gc:Wemos dos Es
tados do Rio de Janeiro e de Santa Catarina 
e as Prefeituras Municipais de Alta Floresta, 
Diamantino, Paranatinga, Pedra Preta e Sinop 
(MT) e Ga'l'ar (SC) possam contratar opera· 
ções de crédito para os fins que específica. 

1.2.6-Filia da ~ndll 

-Solicitando ao governador José Apare
cido de Oliveira a instauraçiío de inquérito para 
apurar responsabilidades e punir os policiais 
envolvidos nas ocorrências no Bloco D da 
SQS 309, no dia de ontem. 

1.2.7--elo Elq>edlente 

SENADOR ITAMAR FRANCO, para uma ex
plicação pessoal- Declarações atribuídas ao 
Senador Ronan Tito publicada no Jornal de 
Bruila. Razões que levaram a S. Ex' a obs
!ruir a indicação de Embaixadores. 

SENADOR JCJSe RICHA, para uma breve 
comunicação - Desligamento do PMDB. 

SENADOR RONNI TfrO- Explicação so
bre matéria publicada no Jomal ele BlliSilia 
atribuída a S. qt Dil:etrizes na Uderança do 
PMDB. 

SENADOR OLA VO PIRES, por delegação 
da Uderança do PTB - Defendendo-se de 
acusações de que foi alvo. 

SENADOR TE:OTON/0 WLELA FllifO-
80 anos do Jomol de AJ.gou. 

SENADOR J([fAHY ~GALJV!Es- Aná· 
lise do comportamento das culturas agrlcolas 
em re1ação ao abastecimento interno; 

SENADORJAM!L HADDAD-Emesto Che 
Guevara. 

SENADOR ~URO BENEVIDES - 33•. 
aniversário da universidade Federal do Ceará. 

SENADORJAMIL HADDAD, como Líder
Retira a obstrução que vinha sendo feita em 
relação à aprovação da indicação de Embai
xadores. 

SENADOR MIIRCONDES CJADELHA, pela 
ordem -Apelo aos Srs. SenadoreS para que 
compareçam ao plenário para votação das 
matérias constantes da Ordem do Dia. 

SENADOR RaY BACELAR, pela ordem -
Uso da palavra pelo Uder da Maioria. 

SENADOR EDISON LOBAO, para contra· 
ditar- Validade da indicação do Uder da 
Maioria pelos ex-Uderes do PMDB e PFL 

OSR. PRESIDENTE HllMBERTOLUCENA 
- Resposta à questão de ordem levantada 
pelo Senador Ruy Bacelar. 

SENADOR JAM!L HADDAD, pela ordem- ~ 
-PropondO a modificaÇão do Regimento Inter
no para criar a figura do Uder do Governo. 

OSR. PRESIDENTE ffdMBERTOLUCENA 
-Encaminhando à Comissão de ·constitui
ção e Justiça recurso da_ decisão da Pres_i- _ 
dênda na questão de -ordeffi do Senador Ruy 
Bacelar. 

- SENADOR RilY BACEU.R, pela ordem -
Indagando da Presidência sobre o assunto ro-
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PASSOS.PORTO 
Oiretor-Geral do Senado Fedei'~ 

AGACIEL DA SILVA MAlA 
Oiretor Executivo 
LUIZ CARLOS DE BASTOS 
Oiretor Administrativo 

JOSECLER GOMES MOREiflA 
Oiretor Industrial 
UNOOMAR PEREIRA DA SILVA 
Oiretor Adjunto 

calizado por S. Ex' na questão de ardem ante-
riormente lev_antada. -

SENADOR EDISON LOBÃO, pela ordem 
-Prosseguimento no exercício da Uderanç~ _ 
da Maioria pelo SenadorRachid Saldanha Der-
zi. 

SENADOR J(f[AHY M<\GA!.H'ÍES, pela or
dem - Sobrestamento da decisão da Presi
dência crté pronunciamento da Cóinissâo de 
Constituição e Justiça. 

SENADOR MI!RCONDES GADELHA, para 
uma questão de ordem_~ Não cabimento 
do recurso do Senador Ruy &celar por tratar
se de matéria vencida. 

"EXPEDIENTE 
CENTRO GRÁFICO DO SENADO FEDERAL 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL 
lm~ sob a responsabilidade da Mesa df;> __ Senado Federal 

ASSINATUAAS 

Scme;tr:ll ····················----·-~· .. ·················-Cz$ _ _950~ •• -~ 

Exemplar Avulso ··············<>······--·····,····~, •• ,. Ç~ 6.(10-,_, ~ 
Tiragem: 2.200exemplares. 

O SR. PRESIDENTE HaMBERTO LUCENA 
-Resposta ã qu~ de ordem do Senador 
Morc:ondes Gadelha. 

SENADOR RONAN TITO, pela ordem -
Defesa da refçmna do Regimento Interno para 
resolver questão da Liderança do Governo. · 

SENADORAURE:OMELLO, questãO de or
dem -ConSultando a Presidência se o recur~ 
so tem efeito suspensivo sobre situaçào ante
rior. 

O SR. PRESIDENTE HUMBERTO LUCENA 
- Resposta à questilo de o(dem do Senador 
Aureo MeUQ. 
~-SENADOR RACHID SALDANHA DERZJ

. PeSi_stêllCi~ ·_de:? Uso_ &i Palavrii, vei que hão 
lhe foi <::~edidã <::ornO Uder da Maioria. 

SENADOR EDlsoN Laa.\0, como Líder 
- Conclusão de gestões feitas pelo Governo 
brasileiro em lorno da renegociação da divida 
externa e da concessão de nOvos emprésti~ 
mos. 

SENADOR J(f[AHY M<\G.4L/-b{ES, recia· 
mação - Reiterando pedido de informações 
ao Minislro da Fazenda. 

!3-EN<:ERRAMENTO 
2-MESA DIRETORA 

3- LÍDERES E VI CE-LÍDERES DE 
PARI'IDOS 
4- COMPOSIÇÃO DAS COMIS· ~ 

SÕE5 PERlliiAI'IEl'l 

••ot:>;o<o·•-----·.,-<-._ ~ - ... ~·,_.,- -- :->;-;- ----·~ ,-, 

Ata da 32" Sessão, em 23 cte junho de 1988 
2~ Sessão Legislativa Ordinária, da 48~ Legislatura 

-EXTRAORDINÁRIA-

Presidência dos Srs. Humberto Lucena e Francisco RoDemberg 

ÀS 10 HORAS E JO MiNUTOS, AC/Wf-SE 

PRESENTES OS SRS. SENADORES: - ~ 

Mário Maia - AIUÍ1Jo Bezerra - Nabor Júnior 
-Leopoldo Perez- Carlos De'C:adi_-_Aureo 
Mello - Odacir Soares - Ronaldo Aragão -
Olavo Pires -AJmir Gabriel-Jarbas Passarinho 
- João Castelo - Alexandre Costa - Edison 
YIDão - João LQbo- - Chágas ~od-~gue:s -
Alvaro Pacheco -Afonso Sancho - Cid Sabóia 
de Catvalho- Mauro Benevides~ c&ióSAiberto 
-José Agripino- Lavoish~r Maia- Marcondes 
Gadetha - Humberto Lucena - Raimundo Ura 
- Morc:o Maciel - Ney Maranhão - Mansuelo 
de Lavor -Ciuilherme Palmeira-...:.. Di.valdo Surua~ 
gy- Teotonio Vilela Filho_:... Albano Franco,;.._ 
Francisco RoUemberg- Lourival Baptista - Ju-

tahy Magalhães - Ruy llooelar - Josê Ignócio 
Fe-rreii-ã - oerson Camatã - João Caim_On -
Jamn Haddad -Afonso Arinos:..... Nelson Car
n'eiro ·-~-Itamãr ·Franco~ Alfredo ·caf!lpos
Ronan Ttto ~Severo Gomes.::...... Femãndo Henri~ 
que CardOSQ - Mário Covás -:- Mauro Borges 
-Iram Samiva -Irapuan-COSfã Júnior- Pom
peu de Sousa -: Mauricio Corrêa - Meira Filho 
- R_oberto Canípos -LoUreiiiberg Nunes Rocha 
.:...: J\\árció Lacerda -: Mendes Canale - Rach!d 
Saldanha De-rzi-Wilson Martins -leite ChaVes 
- Affonso Cámm'go-José Richa- Jorge Bor
nhausen: ~Nelson Wedekin - Carlos Chiarelli 
- ~osé Pa~o Biso}~ José fogaça. 

O SR. PRESIDEI'ITE (Humberto Locena) -
A lista de presença ·acUsa o cót'llJjareâmento de 
69 Srs. Senadores. Havendo número regimental, 
declaro aberta a sessão. 

Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos tra
balhos. 

O Sr. I•·Secrelário procederá à leitura do Expe-
diente. · 

É lido o seguinte 

OFicio DO PRIMEIRO-SECRETÁRIO 
DA cAMAitA DOS DEPUrADOS 

~~ ri' 88188, de 22 do corrente, comunicando a 
rejéição do Sul>s(itutivo do Senado ao ·l'roíelo de 
Lei da Câmara n<> 26, de 1988 (n<> 2of/s7--;-niquela 
Casa), que .. estabele<:e nonnas para as eleições 
municipais de 15 de novembro de 1988 e dá 
outras providências", ressalvados os destaques 
que foram api'OVedos. 

(Projeto enviado à sanção em 22-6-811.) 
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O SR. PRESIDENIE (Humf:>erto Lucena) --: 
O Expediente lido vai à puOUcação. - --

Sobre a mesa. projeto de lei que vai ser lido 
pelo Sr. )9-$ecretário. 

É lido o seguinte 

PROJEfO DE LEI DO SENADO 
1'1• 49, de 1988 

Introduz alteração na Lei n• 5.107, de 
13 de setembro de 1966, que criou o 
Fundo de GIU'IIIllla do Tempo de Ser· 
viço. 

O COõQres50 NacionaJ decreta: 
Art. 19 O inciso nJ do art &'da Lei n9 5.107, 

de 13 de setembro de 1966, paSsa.-8viQer cOm 
a seguinte redação: 

''Art 89·~···········~···············"·················-·············· 
-··m=·õ~~;·;·;iQê~~~-~--~~~;;;-d~·tr;: 
balho a conta somente poderá ser utilizada 
na ocorrência das hipóteses previstas nas le
tras "b" e "c" do item n deste artigo, assim 
como pelo empregado que completar 30 
(trinta) anos de atividade, para qualquer fim." 

Art. 29 O Poder Executivo, ouvido o Banco 
Nacional da Habitação, regulamentará esta lei no 
prazo de 60 (sessent,a) dias. 

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

Art. 49 RevoQam-se as disposições _em con
trário. 

Justificação 

Em consonância com ·as disposições consubS
tanciadas no arl 8? da Lei n9 5.107, de 13 de 
setembro de 1966, que criou o Fundo de Garantia 
do Tempo de Serviço, sãO extremamente limita
das as possibilidades de utiJizaçáo da conta vincu
lada pelos empregados. De fato, durante a vigên
cia do contrato de trabalho, a conta somente po
derá ser usada para aquisição de moradia própria 
e necessidade grave ou premente, pessoal ou fa
miliar. 

Pois bem, como o FGTS, além de ser um insti
tuto indenizatório, que substitui a estabilidade no 
emprego é, também, um pecúlio que é formado 
em favor do empregado, preconizamos, nesta 
proposição, que o saldo da conta vinculada tam
bém poderá Ser utilizado, para qualquer fim pelo 
trabalhador que completar trinta anos de ativi
dade. __ 

Na verdade, o empregado com o tempo de 
servfço_em questão está próximo à aposentadoria, 
sendo mais que justo que possa, enquanto ainda 
em atividade usufruir do nwnerário depositado 
em seu nome em conta do FGTS. 

Por tal razãb, temos plena convicção de que 
a proposição merecerá a acolhida dos ilustres 
membros desta Casa, aSsíni:dando que a provi
dência alvitrada inspirou-se em sugestão que nos 
foi oferecida pelo Sindicato dos Corúeientes de 
Cã:rga e Descarga do Porto de Santos, no Estado 
de São Paulo. 

Sala das Sessões, 22 de junho de 1987. 
- Neloon Carneiro. 
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LEG!SLAÇÃQ aTALM 

LEI N• 5.I07, DE I3 DE 
SE;TEMBRO DE I 966 

Cria o Fundo de Q..-..ntla do Tempo 
deSerwlço, e cM...-~-

................................ _ .... ,o .. - ......... - ......... 
Art & O empregado poderá utilizar a conta 

vinculada, nas seguintes condições, conforme se 
dispuser em regulamento: 

n- No caso de rescisão, pelo empregado, sem 
justa causa. ou pela empresa com justa causa, 
a conta poderá ser utilizada, parcial ou totalmente, 
com a assistência do Sindicato da categoria do 
empregado, ou na falta deste com a do represen
tante do l'linistédo do Trabalho e Previdência So
cial (MTPS) nas seguintes situações, devidamente 
comprovadas: 

b) aquisição e moradia própria e pagamento 
clãS- respeCtivas prestações, nos termos do art. 
I O desta lei; 

c) necessidade grave e premente pessoal ou 
familiar; 

m-durante a vigência do contrato de trabalho, 
a conta somente_ poderá ser utilizada na ocor
rência das hipóteses previstas nas letras "b" e 
"c" do item 11 deste artigo. 

·······················-·······-----·-----
O SR. PRESIDEI'ITE (Humberto Lucena) -

O projeto vai à publicação. 
Sobre a mesa. requerimento que vai ser lido 

pelo Sr. _ _l 9..secretári0. 

É Hdo e aprovado o seguinte 

. REQQERIJIIUli'ITO 
1'1• 101, de 1988 

OF N• O I 6/88- CPIICÉSIO 

Brasília, 13 de jUnho-de 1988 

ExceientlsSiiriO -Senhor 
Senador Humberto Lucena 
DD. Presidente do Senado Federal 
Nesta 

Senhor Presidente, 
Na qualidade de Presidente da Comissão Parla

mentar de Inquérito, criada através da Resolução 
11' I84, de I987, destinada a irwestigar as respon
sabilidades político-administrativas do acidente 
com a cápsula de Césio-137 em Goiânia, venho 
pelo presente, solicitar a Vossa Excelência, a pror
rogação por maís 90 (noventa) dias do prazo con
cedido a esta Comissão que se encerrará dia 29 
do corrente. 

Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa 
Excelência, protestos de estima e apreço. -IrMo 
s.u-.m., Presidente. 

O SR. PREIIIIlEI'ITE (Humberto Lucena) -
Aprovado o requerimento, fica concedida a pror
rogação solicitada. 

O SR. PREIIIIlEI'ITE (Humberto Lucena) -
Sobre a mesa, requerimento que Será lido pelo 
S... 1 •-Seéretário. 

É lido o seguinte 

Sexata-feira 24- 1857 

REQOERIMEI"'TO 
N• 102, de 1988 

SoUclhl documentos e esclarecimen
tos do Senhor Ministro da Fazenda para 
~trulr as Mensagens n~ 124 e 125, de 
1988, do Senhor Presidente da Repú
bUca, que submete à deUberação do Se
nado Federal pedidos de autorização pa
ra a Prefeitura Municipal de São Paulo 
contrair empréstimo no valor, em cruza
dos, equivalentes a 80,085 milhões de 
011'1. 

Senhor Presidente, 
Nos termos do art. 23g;- ãiírieaS--a- e b e art. 

240, do Regimento Interno do Senado Federal, 
observado o disposto no item VII, do supracitado 
artigo, com a redação dada pela Resolução n9 
142/85, e com o objetivo de instruir os processos 
cOnstarites das Mensagens n""'124 e 125, de 1988, 
do Senhor Presidente da República, requeiro a 
Vossa Excelência se digne soliCitar ao Senhor Mi
riístro aa Fãzenda, através do Ministro Chefe do 
Gabinete Presidência da República, os seguintes 
documentos e informações: 

1 - A fundamentação técnica que embasou 
o voto ad referendum do Conselho Monetário 
Nacional, do titular da Pasta da Fazenda, sobre 
as Mensagens n9~ 124 e 125/88, exigida Pelo pará
grafo únic_o, _do art. 39, da Resolução n9 62, de 
1975, e parágrafo único, do art. 2°, da Resolução 
n9 93, de 1976, ambas do Senado Federal; 
2-Quais os-critérios 'adotadOs pela Secretaria 

do Tesouro Nacional para reconhecer o caráter 
prioritário da _aplicação dos recursos advindes das 
operações em tela; -

3 - QUais- as fontés de fmanc1amentos dos 
encargos das pre_sentes operações de crédito, já 
que a capacidade de pagamento da Prefeitura 
Municipal de São Paulo está altamente compro
metida, conforme atesta o próprio Banco Cerítral 
do Brasil e que, por Isso ·mesmo, deu parecer 
contrário a taJs pleitos; 
4- Qual à-impacto sobre o déficit' público; 
5_ - Q!Jal o impacto inflacionário- das opera-

ções de crédito em tela. -- - __ 

JJ1Btfftcação 

Com as Mensagens n9s 124 e 125, de--19g8, 
o Senhor Presidente submete à d_eliberaçào do 
Senado Federa], pleitos da Prefeitura Municipal 
de São Paulo, no s_entido de contratar duas opera
ções -de crédito _no valor correspondente, em ·cru
zados, a 80,1 milhões de OTN, pleitos esses ba
seados no que estabelece o § 1 ~ do_ artigo 2~ 
da Resolução n9 93fi6, alterada pela de n9 140/85, 
ambas do Senado Federa]. 

Trata-se de empréstimos aos quais, por força 
das disposições contidas no_ artigo 29 da Resolu
ção n9 93n6, não se aplicam os limites fixados 
pelo artigo 29 _da Resolução n9 62R5, haja vista 
que_ os recursos a serem repassados provêm da 
CaíXã.-Econôniica·Federal. (s_t,~cesSora· do eXtinto 
BNH, por foi-ça dO Decreto-lei n9 2._291, de 
2I-1 I-88).. .. - . . 

O artigo 29 da Resolução n9 93n6 reza,: 

"Artigo 29 Os limites fJXados no art. 29 
da Resolução n9 62, de 1975, não se aplicam 
às operações de crédito contratadas pelos 
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Estados e Municípios com recl!rsos prove
nientes do Fundo Nacional de Apoio ao De~ 
serwolvimento _Urbano (FNDU), do Fundo de 
Apoio ao De_senVQlvimento Sqcial JFAS) e 
do Banco NacioncU d.e Habitação (BNH). _ 

Parágrafo único. O pedido de _autoriza~ 
ção para as operações dE: crédito. previstas 
neste _artigo será submetido, pelo Presidente 
da República, à dellb_er_ação do Senado Fede
ral, devidamente fnstnúdo com o parecer 
do Conselho Monetário Nacional." 

Na apreciação· de cada pedido, o Senado tim 
levado em conta a situação_ de penúria em que 
se encontra a maior parte dos Estados e Munici
pios brasileiros, em conseqüência da grande con
centração _tributária nas mãos 4_a União. 

A posição de liberalidade adotada pelo Senado 
Federal - para aprovar os pedidos de emprés
timo- encontra, todavia, o seu Jlmfte na capa
dãdede---dc»tomaclol'eodere
c:wsos objeto das transações. 

Outra posição não poderia ser adotada pelo 
Senado da República, tendo em vista que não 
deseja cometer graves injustiças, nem pode privi· 
legiar um Estado, um Município ou uma Região, 
. em detrimento de outra. 

Q.umdo se aprova um empréstimo, para um 
Estado ou Município, cuja prestação anual de 
amortização é maior do que a sua capacidade 
de pagamento, alguém terá que pagar em seu 
lugar. 

Este a1guém deverá ser o conjuntç> dos deqtais 
Estados e Municípios. E como eles nlto conse
guirão o mesrnotratamento dos agentes públicos, 
tal fato, por si só, já eonstitui uma odJosa e fla
grante injustiça. 

A Resolução n• 62!75, do Senado Federal,limi- -
tando em 70% da reeefta rea1izacla D9. exercício 
financeiro ant~rior. o teta máximo_de:.enctivida
mento possível, e a excepcionalidade prevista na 
Resolução n• 93n6; também do Senado Federal, 
condicionada a sistemática interna de limitação 
na capacidade de pagamentos dos prestamistas, 
foram as respostas encontradas pela Casa para 
evitar o colapso financeiro e a estagnação por 
falta de recursos, da administração estadual e mu
nicipal; bem como coibir em parte a prática usual 
de transferir-se para futuras administrações situa
ções graves de insotvênda. 

Tal ritual decorre da disposição constitucional, 
contida no art 42, item VJ, que dispõe: 

.. Artigo 42. Compete privativamente ao Se
nado Federal: 

VI- F'Dtar, por propõsta do Presidente da 
República, os limites de endividamento dos 
Estados e Municípios ... " 

Como se vê, compete privativamente ao Sena
do Federal estabelecer QS limites de end.Mdamen· 
to dos Estados e Munidpios, mediante cláusulas 
e condições estabelecidas pela legislas;ão, pelo 
senso de justiça, pelo mérito e, acima de tudo, 
Jenndo em conta• CI!Ntd- de _.,e.t· 
todo-. 

Sob esta ótica, sem nenhum interesse menor, 
solicitei wn estudo sobre a matéria e fic::ou consta
tado o seguinte. 

1 -o Parecer técnico do Banco Central doBra
si~ foi contrário, "no momento, em fa<::e do eleva
do grau de endiv:idamerito já c::Oritnúdo, a assun
ção de_ quaisquer cofnpromlssos pela Prefeitura 
Municipal de São Paulo (SP)"; 
2-não acompanha o pedidO a fundamenta

ção técnica da medida excepcional prevista na 
legislação já cit;oda; 
3-não _çonsta também do Processado a auto

rização legislativa da Câmara dOs Vereadores para 
as referidas operações; 
. _ 4 ~não foram informadas as fontes de fman~ 
c:iamento dos encargos de tais empréstimos, já 
que a Prefeitura não dispõe de capacidade de 
pagamento para tal; 
9-não consta da Exposição de Motivos. c}o 

Senhor .Minístro da Fazenda as razões que oJeya
ram a reconhecer o caráter prioritário das opera
ções. 

Como se pode observar, mesmo que esta ·easa 
desejasse aprovar os referidos empréstimos, não 
poderia fazê-lo, sob o risco do desQllllprimento 
dei legislação -em vigor, nó que diz respeito ao 
não conhecimento dos documentos exigidos, que 
habilitam conhecer perfeitamente a operação e 
os recursos para satisfazer os seus compromis
sos. 

Há de se assina1ar, ainda, para justificar a minha 
. posição, a necessidade da montagem de uma 

matriz de informações econômico-financelras, 
sob a responsabilidade da Assessoria Institucional 
do Senado Federal, a fim de que esta Casa, mor
mente nas suas competências privativas, decida 
com._ rapidez, Com justiça e, aciina de tudo, com 
responsabilidãáe e a ·seriedade qUe a Nação está 
a exigir. - - -

Assim sendo, desejando·ooiaborar para a ma
nutenção do alto conceito do .Senado Federal, 
relativamente à deliberação sobre ved>as públicas, 
e, ac:irna de tudo para defender os interesses dos 
ctJhtribuintes paulistanos, resoM. preliminarmen
te, solicitar os esclarecimentos devidos, a fim de 
que possamos emitir wn voto conc:lusivo sobre 
a matéria. 

Sala das Sessões, 23 de junho de 1988. -
Jlllondes.c.n.Je, 

Ó SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -
Este requerimento será publicado. e induído na 
Ordem do Dia, de acordo com o art. 239, VI, 
do Regimento Interno. 

~ O SR. PRESIDEI'I'I'E~ (Humberto Lucena) -
Sobre a mesa comunicação que será lida pelo 
Sr. 1~'-Secretário. 

É lida a seguinte 

COMUNICAÇÃO 

Brasília, 22. de junho de 1988 

·EX.Celenlfssimo Se_rihor 
Senador Humt>erto Lucena 
DD. Presidente do Senado F:ederal 

Senhor Presidente, _ _ _ 
Comunico a Vossa Excelência que fui indicado 

ontem, por aclamação, Líder do nosso Partido 
do Movimento Demoç.rático Brasileiro, em substi
tuição ao Senador Fernando Henngue Cardoso, 
conforme relação anexa assinada pelos membros 
que integram a Bancada. 

Junho de 1988 

Aproveito o ensejo para renovar ~ Vossa Exce
lência protestos.de eJeyado apreço. 

Atenciosamente, - Ronan Tito. 

REI.A~O A OOE 5eREEERE O SENA
DOR ROIYNI TTTO 

Os Senhores Senadores do Partido do ~Movi
mento Democrático Brasileiro (PMDB), ababco as
sinados, na forma Regimental, resolvem indicar 
o Senador Ronan Tito para exercer a liderança 
do Par:tido, em substituição ao Senador F~mando 
H~nrique c:ardoso: -
Aluizio Bezerra 
Ronaldo Aragão 
Almir Gabriel 
Chagas Rodrigues 
Od Sabóia de Ca!Valho 
.Mauro Benevides 
Mansueto de Lavor 
Teotónio Vilela Filho 
Francisco Rollemberg 
Jutahy Magalhães 
Ruy Bacelar 
.José lgnácio Ferreira 
Nelson Carneiro 
~o Campos 
.Severo Gomes 
Iram Saraiva 
lrapuan Costa Júnior 
Meira Filho 
Márcio Lacerda 
Mendes Conale 
Wilson Martins 
Dirceu Ca.ineiro 
Nelson Wedekin 
ÁureoMello 
Leopoldo Perez 
Humberto Lucena 
Raimundo üra 
Albano Franco 
Gerson Camata 
JoãoCalmon 
Mário Covas . 
Rachid Saldanh;, Perzi 
Jos~ Richa 
José Fogas;a 
José Paulo Siso! 
Nabor Júnior 
Leite Chaves 

O SR. PRESibEI'fTE (Humberto Lucena) -
A comunicação lida vai à publicação. 

O SR. PRESibEI'fTE (Humberto Lucena) -
A Presidência reeebeu as Mensagens n"" 13~ a 
140, de 1988 (n~"~ 234 a 242/88, na origem), de 
22 do corrente, pelas quais o Senhor Presidente 
da República, nos tennos 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 os Governos dos Estados do Rio 
de Janeiro e de Sam, Catarina- e as Prefeituras 
Municipais de Alta Floresta, Diamantino, Paré!ll&
tinga, Pedra Preta e Sinop (MT) e Gaspar (SC) 
possam contratar oPeraÇõeS de crédito, para os 
fins que especifica. 

Nos termos da. Resoluçãon9 1, de 1987, <'!presi
dência designarfi, oportunamente, o relator: da 
matéria. 

O SR. PREsiDENTE (Humberto Lucena) -
A Presidência enviou, na data de hoje, ao Sr. Go-



Junho de 1988 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção rrj Sexata-feira 24 1859 

vemador José Aparecido de Oliveira o seguinte 
oficio: 

"Sr. Governador, refletindo. o_ sentimento 
geral do Congresso Nacional, cumprimos o 
indeclinável_ dever de transmitir _a V. Ex" O 
nosso mais indignado protesto, diante das 
graves ocorrências de ontem no BloÇQ "D" 
da SO.S 309, as quais decorreram de uma 
exorbitante diligência da Polícia Militar e da 
Policia Civll, efetuada com base apenas nwna 
denúncia formulada através de um telefo
nema anónimo, com o visível propósito de 
atingir o Senador Olavo Pires. 

Em anexo, encaminho a _ _V. Ex" cópia dos 
relatórios enviados à Primeira-secretaria do 
Senado pelos setores_ competentes, para que 
V. EX possa tomar conhecimento dos fatos 
e, sobretudo, das violências cometidas pelos 
policiais militares, que _chegaram ao ponto 
de interditar a garagem do referido imóvel 
residencial do Senado, sob: Q pretexto de uma 
busca em veículo de propriedade do Senador 
Olavo Pires, sem que se apresentasse sequêr 
o indispensável mandado judjçial. 

Em face do exposto, solicitamos a V. f:xl' 
determinar a instauração de inquérito_ para 
apurar a responsabilidade e punir exemplar
mente os policiais do Distrito Federai envol
vidos nesse lamentável e grave episódio." 

O SR. PRESIDEriTE (Humberto Lucena) -
Há oradores inscritos. 

O Sr. Itamar Franco --Sr. Presidente, peço 
a palavra, de acordo com o art 16, item VI, do 
Regimento Interno, para uma explicação inadiá
veL 

O SR. PRESIDEriTE (Humberto Lucena_) -
Concedo_a palavra ao nobre Senador Itamar Fran
co. 

O SR. ITAIIIAR FRAI'ICO (MG. Para uma 
comunicação. Sem revisão do oiador.}- Sr: Pre
sidente, Srs. Senadores: 

U, hoje, no JOI'IIIIl de Bradili, uma decla
ração atribuída ao nobre Uder Ronan Tito, a qual, 
entre outras coisas, dfz: 

"Há um campo para o diálogo. Não pode
mos ficar ~ em meio à guerra 
de declarações entre o Ministro Antônio Car
los Magalhães (das Comunicações) e o Sena
dor Itamar Franco" disse Ronan Tito, que 
sucedeu Fernando Henrique Cardoso na Li
derança do Senado. 

Sr. Presidente, sinceramente não acredito que 
o nobre Uder Ronan Trto tenha feito ta1 declara-
ção. Primeiro, S. EX' sabe da nossa longa amizade, 
durante muitos anos, nos combates eleitorais de 
Minas Gerais. É verdade que no ano de 1986 
estivemos separados, mas nunca quebramos o 
respeito que temos wn pelo outro, pelas nossas 
vidas públicas. Inclusive sabe o Senador Ronan 
Tito que fui um dos que torci para que S. Ex' 
assumisse a Uderança do Partido que ajudei a 
fundar, tendo sido eu o 8'1, a nível nacional, a 
assinar sua ficha. 

Sr. Presidente, nesta declaração que faço ao 
Senado da Rep1lbtica,já que fui instado por alguns 
repórteres para que respondesse, devo dizer que 
nio acredito, primeiro, nas declarações atribuídas -

ao Líder Ronan Trto. segundo, não há nenhuma 
guerra de declarações entre o Ministro Antônio 
Cãrlos Magalhães e a minha pessoa. Tenho uma 
posição definida na CPI em relação ao Ministro 
Antônio Carlos Magalhães, que toda a Comissão 
conhece. 

Sr. Presidente, V. Ex' é teStemunha - peço, 
·-inclusive, que desminta o que vou declarar, se 

não for verdade- fiz a devida obstrução, de acor~ 
--do com a minha consciência, à apreciação das 
mensagens atinentes aos embaixadores brasilei
ros. E 'a ·ru: nãó8Pen&ipor uma questão -de obstru
ção. A Casa já conhece minha posição e minha 

-postura. Eti a fiz consciente de que o Itamaraty 
tem faltado; particularmente ao Senado da Repú· 
blica, com aquelas obrigações que a própria 
Constftuiçãodetennina. O Ministério das Relações 
Exteriores não tem enviado ao Senado da Repú
blica acordos e protocolos firmados com países 
estrangeiros, particularmente o que firmou agora 
com a República Argentina. 

ChegUei a enumerar na sessão secreta - e 
o faço, agora, numa sessão aberta, porque não 
estou quebrimdo nenhum sigilo-, porque recebi 
esses documentos particularmente e disse ao Pre
sidente da Comissão de Relações Exteriores q~,.~e 
eles deveriam ser enviados oficialmente ao Sena
do da República. 

--- _NãO~é possível que se façam acordos e se assi
nem protocolos de transporte terrestre. Não é pos
sível que se assinem acordos no campo nuclear .. 

_E disse aos Srs. Senadores que nenhum Senador 
da República conhece o que se passa no Centro 
Experimental de Aramar. No entanto, membros 

-da. ComitiVa estrailgeirli- de S. Er, o Presidente 
Alfonsín, já têm ·conhecimento do que se passa 
nCi Centro· Experiin.ental de Aramar, desobede-

- cenclo;.se,- inclusive, Sr. Presidente, um decreto 
legislativo assinado pelo então Presidente do Con
greSso, Sénador José fragelli, que determinava 
-- e determina - que o 5enado da República 
e o CongreSso fossem infotirladOs sobre o Acordo 
Brasil---Alemanha no campo nuclear. 

Poderia citar o problema da siderurgia, da bio-
tecnoJogia e do Fundo de Investimento da Expan
são do Comércio, de Bens e Capital, que o Senado 

--da República não conhece, e, deveríamos conhe
cer. 

O ltamaraty não pode fugir àquela expressão 
que usa em relação ao governo francês, que são 
'.'acordos-:quadros"; e óS .-.-acordos-quadros" não 
têm que vir ao Congresso" Nacional, particular
mente ao Senado da RepUblica. Esses ·acordos 
firmados com países estrangeiros devem vir ao 
Senado da República. 

Fuí mais além; lembrando ao Senado de que 
haviamos aprovado na Corriissão de Relações Ex
teriores, por unanimidade, a convocação de S. 
Ex!' o Embaixador brasileiro que serve nos Esta
dos Unidos, em Washington, para que viesse pres
tar declarações sobre uma acusação gravíssima 
que havia sido dirigida a S. Ex' pelo então Ministro 
Dilson Furiãro na Comissão Parlamentar de In
quérito. Afastei, inclusive, a Comissão Parlamentar 
de Inquérito, para trazer S. Ex' ao fOro privilegiado 
da Comis_são de Relações Exteriores.-$. Ex" o Pre
sidente da Comissão, Senador Luiz Viana, tentou, 
de todas as maneiras, através de oficias, alguma 
comuniCação do ltamaraty, e até hoje essa comu
nicação não chegou. Outros Senadores têm rece-

bido informações .do ltamaraty sem a assinatura 
do Senhor Presidente da República e sem a assi
natura de govc::mos esf!angeiro~·- _ 

Disse a V. EX', Sr. Presidente, e pediria sua aten
ção por um momento, disse e repito a V. Ex" 
que cessaria minha obstrução em relação à indi
cação dos embaixadores brasileiros, mas -cons
ciente de que, se o Senado d8 República continuar 
a permitir o que faz o Ministério das Relações 
~eôqres, não adianta d~er que a nova Consti
tuição vai dar mais poderes ao Congresso Nacio
nal ou ao Legislativo brasileiro, se não sabemos 

_ utilizar esses poderes. 
Ai estão, Sr. Presidente, vários e vários pedidos 

de informações, não apenas do Senador Itamar 
Franco, como de vários Senadores, há mais de 
um ano, há mais de seis meses, há mais de quatro 
meses, quando já deveria ter sido aplicado sobre 
esses MinJstros o crime de responsabilidade, e 
não aplicamos. Então, não adianta dizer que a 
Constituição dará mais fOrÇa ao LegislativO. 

--- Cesso, Si'. Presidente Srs. Senadores, a obstru
ção, e poderia fazê-la, porque sei fazer. A sessão 
poderá acabar em meia hora, mas poderá durar 
3 horas. Não vou fazer obstrução, porque havia 
prometido a V. Ex' que_ a __ cessaria, e havia dito 
ao Senador Rachid Saldanha Derzi que não faria 
mais. Não vou fa2:er. Sr. Presidente, mas peço 
a atenção do Sen!!do para o Ministério das Rela· 
ções Exteriores, para que esse Ministério cumpra 
pelo menos aquilo que a Constituição brasileira 
diz que nós, Parlamentares, temos o direito e o 
dever de conhecer acordos firmados com gover
nos estrangeiros. 

Lembro-me do Senador Nilo Coelho, sentado 
ali, onde está o Senador Ney Maranhão, quando 
apresentei projeto sobre viagens do Presidente 
e do Vice-Presidente da República. Este projeto 
foi apresentado e está dormindo nwna das gave
tas do Senado da Repúb~ca. Lembi'o-me do Se
nador Nilo Coelho, Uder do Governo, sentado 
onde está, neste instante, o nobre Senador_ Ney 
Maranhão. S. Ex" levantou~se e defend~u o.meu 
projeto. Mas, até hoje, o Senhor Presidente da 
República viaja e sequer presta frúormações ao 
Congresso Nadonal, particularmente ao Senado 
da República. 

Cesso, portanto, Srs. Senadores, minha obstru· 
ção, -·conforme prometi a V. Ex~ e ·ao senadOr 
-RaChid SãldanhaDerll, mas consciente de que 
o Senado da- República precisa estar atento ao 
Ministério das Relações Exteriores. · 

_ Devo dizer ao Senadqr_ Ronan lito que não 
posso acreditar, e não acredito, que S. Bcl' tenha 
dado essas dedarações, que uma guerra parti
cular entre o Ministro das Comunicações e a ·mi
nha pessoa esteja impedindo os trabalhos do Se
nado da República. 

Ao contrário, Sr. Presidente, quando faço obs
trução, faço-a de acordo com minha consciênda 
e na defesa das prerrogativas do Senado da Repú
blic~.(Muito bem! Palmas.) 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -
A Presidência informa ao nobre Senador Itamar 
Franco que reiterou pesscialmente ao Sr. Ministro 
das Relações Exteriores a solicitação no sentido 
de que atenda, ao menor espaço de tempo possí~ 
vel, aos requerünentos de informações formula
dos por V. Ex" 
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O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -
Concedo a pa1avra, par~f Uma -comUrifCaçãO, ao 
nobre Senador José Rlcha. 

O SR. JOSÉ RICHA (PR. Para uma comuni
cação.)- Sr. Presidente, Srs. senadores: 

Estou formalizando hoje o ineu deSligaJnento 
dos quadros do PMDB, no qual militei desde a 
sua fundação como um dos_seus_fundadores. 

Começo, agora, nova caminhada, ao lado de 
dezenas de velhos e queridos companheiros, trcr 
cando de Partido para não mudar de idéias, abdi
car de convicções ou renunciar a prinCípiOS. 

Não escondo a emoção: estes anos foram de 
convivia fraterno e de intensa milttância sob a 
bandeira das transformações e mudanças, perlo
do em que alternamos momentos extremamente 
dificeis e muitas conquistas. 

Ter participado- e partícipado mas também 
ativamente - dessa epopéia, sem dúvida a mais 
expressiva de toda a nossa História, já me bastaria. 
Eu mesmo não Sonhara tanto. 

Meu novo Partido pretende ser uma alternativa 
para aqueles que acreditam que somente através 
da democracia- democrada política, social eco
nõmica e cu1tura1- este País de imensas e conti
nentais dimensões far-se-á respeitado. 

Pretendemos ser a opção daqueles que se mos
tram descrentes das tnstituições e dos homens, 
dos que ainda esperam as mudanças e as trans
formações que lhes prometemos durante mais 
de 20 anos e afinal ainda não inteiramente concre
tizadas. 

Os últimos acontecimentos que marcam o ce
nário pol:tico - a derrota da emenda parlamen
tarista, o mandato presidencial fixado em 5 anos, 
dentre tantos outros - feriram profundamente 
a alma do povo, brasileiro, do mesmo modo que, 
antes, o fracasso do Plano Cruzado sepuJtara a 
esperança de milhões de dias melhores. 

E o que é pior: o agravaiiféiltõ da crise econô
mica que se globaliza e _se aproxima do parado
xismo contributu para a letargia popular. 

Ao pregarmos o encurtamento do mandato do 
atual Presidente da República não conseguimos 
motivar o povo, mobilizá-lo, ao menos desper
tá-lo, como fizéramos na memorável campanha 
pelas "diretas-já", em 1984. -

Não precisamos de outr_o indicador para perce
ber que o PaíS está enfermo, que·a ordem pública 
periga, que as instituições correm riscos e a de
mocracia fenece, pois não há nem pode haver 
democracia sem a efetiVa partiCipação popular. 

E sem partiCipação e sem demo_cracia, este 
País não terá qualquer futuro em paz e liberdade. 

Sr. Presidente e Srs. Senadores, ao avizinhar-se 
o pleito presidencial de 1989, é doloroso constatar 
que estamos muito próximos da regressão ao 
final da década de 50 e infcio da de _60, com 
o cenário político novamente ocupado pelos mes
mos atores de então: as figuras carismáticas e 
messiânicaS cujos riómes o País-tão bem conhe
ce. 

O Brasil não merece isto. Temos que reverter 
esse quadro. Não estou desertando. Safo, hoje, 
do PMDB, para retomar a luta pela democracia 
e pela justiça social em outra trincheira. 

Recomeço agora a caminhada,- de braços da
dos a tantos ilustres companheiros egressos, co
mo eu, do velho e glorioso PMDB, aos quais, 
para alegria nossa, vieram juntar-se inuitõs outros 
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de origem e procedência diversa, irmanados pelos 
mesmos ideais. 

Queremos que o futuro do Brasil se construa 
em bases democráticas de renovação-permanen
te, centradas nos ideais de liberdade e justiça so
cial, sem as quais todo progresso é ilusório e 
a paz inalcançávef. 

Nossa bandeira não contém as cores do sectaM 
rismo. O perfil ideológico· da agremiação que pre
tendemos construir ainda não está definitivamen
te marcado, mas o desenho já começa a ser deli
_neado. Vamos levar esse perfil desenhado para 
re_ceber os_ contornos finais no debate entre aque
les militantes que vierem conosco e a própria 
sociedade brasileira. O que queremos já temos 
desenhado, e o teremos, definitivamente, mais 

_ tarde. Agora,_ já sabemos, desde logo, o que não 
~queremos -ser: não queremos ser totalitários de 
esquerda nem liberais conservadores. 

Somos parlamentaristas, porque o sistema par
lamentar de governo mais se afeiçoa à demo
cracia representativa e participativa, dispondo de 
mecanismos institucionais que permitem a solu
ção de crises s~m_Ç(ue a_ boa marcha da adminis
tração seja afetada, encurtando-se sempre a dis
tância que separa a vontade da Nação _da vontade 
do Estado. 

Pretendemos ser democráticos, rntema e exter
namente, praticando no âmbito do Partido tudo 
quanto pregamos-lá fora, porque a democracia 
é o instrumento hábil à superação- das contro-
vérsias e doS conflitos. -

O Sr._Maurfcio Co!Tb- Permite V.~ um 
aparte? 

O SR. JOSt=: RICHA - Só espero que s_eja 
breve, porque prometi ao Senador Ronan Trto, 
que me cedeu parte do seu tempo, que seria 
mUito breVe nesta comunicação, para não retar
dar, incl~e, _a pauta d~ Ordem do_Dia: 

O SR. PRESIDEriTE (Hwnberto Lucena) -
Nobre Senador Mauricio Corrêa, p-eço vênia para 
lembrar a V. EX' que em breve comunicação não 
pode haver aparte, de acOrdo com o· Regimento 
Interno. -

O Sr. Mauricio COITêa- Sr. Presidente, la
mento, porque o Senador José Richa é uma figura 
ião exponencial, e, neste momento, eu queria dei
xar registrada minha intervenção. Neste caso_, fá-
la-ei pessoalmente. _ 

O SR--JOSÉ RICHA- Obrigado. 
Não nos furtaremos, entretanto, às lutas eleito

rais, mesmo-qUe o_ êxito e o sucesso demorem 
a.vir. 

Nossos objetivos situam-se muito além do hori-
zonte imediatista dos pleitos p~ramapos. . 

Oiaetemo:S ser a opção corisdente do eleitor 
br_asileiro, a renovação de sua esperança na polí
tic~ e no~_ polí:tlcos. 

Temos_ consciência das dificuldades e sacri
ficios qUe nos _esperam. Não nos farão, _porém, 
desar1imar ci_u retroceder. · 

Nosso compromisso é cOm o amanhã do Bra
sil. 
- Muito_ obrigado, Sr. Presidente, e obrigado ao 
Uder Ronan Tito a generosa concessão. (Muito 
bem! Palmas. O orador é cumprimentado.) 

o O SR- PRESIDEI'ITE (Hwnberto Lucena) -
Concedo a palavra ao eminente Senador Ronan 
Trto, como Uder do PMDB. 

O SR- ROI'IAI'I'ITI"O (PMDB - MG. Como 
üder, pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão 
do orador.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Também eu, hoje de manhã, li, no Jornal de 
Brasília, a noticia veiculada pelo ilustre Jornalista 
Andrei Meireles, e gostaria de dar uma_breve expli
cição à CaSa, antes de tomar o fio do meu dis
curso. 

Comunico à Casa que cheguei cedõ e fui direta
mente ao Gabinete do honrado e querido amigo 
e ilustre Senador Itamar Franco, amigo de muitos 
anos e de muitas jornadas, algumas juntas -
só em uma ficamos do outro lado. Disse muito 
bem S. EX: até quando estávamos nos confron
tando, aumentou ainda mais o meu respeito pelo 
Senador Itamar Franco, pela sua atitude e pela 
sua conduta, que é sempre ilibada. 
O fruto da entrevista foi uma conversa muito lon
ga". Saiu o nome, sim; do Senador Itamar Franco. 
Saiu também o nome do Ministro Antônio Carlos 

- Magalhães. COntudo; darei a S. EXt, pór escrito, 
uma explicação do que houve realmente. No bojo 
do meu discurso, parece que há uma explicação 
Ínais convincente. Antes de sair a notícia, já o 
meu disCursO- estava escrito, e nele, as razões e 
o_ porquê de eu pretender uma audiência com 
o Senhor Presidente da República. 

Sr.-Presidente, Srs. SenadOreS ã atuaÇão da lide
rança -do PMDB no SenadO- não é_ tarefa simples. 
Se a busquei riâo foi apenas Pelo gosto de enfrenM 
tar desafios, mas_ sobretudo porque pretendo co
locar meus esforços a serviço da recomposição 
e unidade do meu partido. Atuarei no sentido de 
preservara independência da bancada do Senado. 
Estarei, também, disponível a entendimentos com 
o Executivo, com as lideranças de outros partidos 
na Câmara e nesta Casa, para que seja fortalecido 
o Poder Legislativo. 

Vivemos um momento especialmente impor
tante, decisivo para o futuro da democracia. À 
perplexidade e ao desalento da população, contra
põem-se a falta de propostas conclusivas. Esses 
aspectos negativos são muito mais notados do 
qtie a possibilidade do debate, d.a de!iberação ,;o
letiva:. Os problemas não resolvidos, as scluçoes 
insatisfat6rias deste ou daquele segmento de opiM 
nião pesam muito mais, prevalecem no cotejo 
com as muitas e muitas vitórias obtidas nos anos 

-recentes. 
Esta perplexidade só não me surpreende mais 

porque estive na Espanha e em Portugal no mo
mentoJ'!lll que aqueles Países venceram ditaduras 
de duração de alguns decênios e, diante do novo 

-quadro, de liberdade, de intensa circulação de 
informações, a v:lda politica, ainda enferrujada pe
los anos de ditadura, manifesta-se de maneira 
.canhestra. -

Tantas e tantas são as nossas vitórias. Coube 
ao PMDB uma grande tarefa, essencialmente a 

- tarefa de garantir a democracia, de tomar cada 
vez mais irreversível a existência de um regime 
democrático, a caminhada que se iniciou nos du
ros anos de resistência à ditadura, e fez sua tdstória 
nos fulgurantes momentos vividos nas ruas, com 
o povo,-completou-se com o movimento nacional 
em tomo da figura de Tancredo Neves _e da 
vit6ria no Colégio Eleitoral. Seguiu-se a Convo
cação da Assembléia Nacional Const:f!uinte, hoje 
em sua fase final. 

A garantia da democracia depende da finaHza
ção dos trabalhos da Constituinte, da sustentação, 
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da viabilização do poder civil, como sempre nos 
lembra o grande líder Ulysses Guimarães, o arte
são dessa obra de paciência e pertinácia. A cres
cente ampliação do exercido dos direitos civis 
e políticos. a desejada organização da sodedade 
são frutos a serem colhidos. 

Todos os esforços nessa direção são neces
sários. imprescindíveis mesmo. Todas as mani
festações de desalento, de impotência, são uma 
contribuição, intencional ou não, à prevaJênda 
de interesses contrários à democracia. 

Cabe aos democratas apostar na nova Consti· 
tuição. Não podemos ser coniventes com erros 
políticos como ocorrel,l_e_m seguida à promul
gação da Constituição de 1946, com todos os 
desdobramentos registrados pela história. Tomar 
exeqüíve[s os preceitos da nova Constituição sig
nifica, tambêm, assimilar as forças politicas que 
não desejam a vitória da democracia, que a te
mem, os "Democratas Sul Generts que não que
rem eleiçõés, que s6 acreditam no fisiologismo, 
que sonham com soluções golpistas, que procu
ram soluções que levam à quebra de regras do 
jogo. - ------ --

Cabe creditar ao PMDB as conquistas cansa~ 
gradas na nova Constituição. Qual partido, senão 
o PMDB, que através de propostas, emendas, arti~ 
cu1ações e votos, poderá sair proclamando ser 
o responsável pelo mandado de injunção, pelo 
Habeu .o.ta, pelo mandato de segurança cole
tive, pela defesa da ecologia, e significativas con
quistas trabalhistas, pela autonomia do Poder Ju
diciário, restauração dos Poderes do Legislativo 
e, especialmente, pela nova dísbibui_ção dos tribu
tos arrecadados, favorecendo os Municípios e os 
Estados? E o chamamento dajuvenb.lde à partici
pação na construção do novo Brasil, através do 
voto aos 16 anos de idade? Precisamos da fé, 
da confiança e do trabalho da juventude para o 
aproveitamento do potenci.il deste País, que será 
o "ColOsso" do próximo rililênio. 

Experimentamos. sim, derrotaS na Assembléia 
Nacional Constituinte: as decisões frustrantes so-
bre a reforma agrária, sobre o sistema de governo, 
sobre a duração do mandato no periodo da b'ansi~ 
çáo; mas ficam as lições desses episódios para 
serem aprendidas ou pelo menos servirem de 
reflexão e aprimõramento- de nossos costumes 
democráticos. Ficarri tambéin as vitórias. con
quistas democráticas, juridicas e sociais, bem co
mo o aprendizado decorrente do conflito_ de 
idéias, dentro e fora do partido e principalmente 
na vivência democrática dos contrários. 

A sociedade brasileira vai ter oportunidade _de 
se familiarizar com tantos preCeitos, e ter a oportu
nidade de se exercitar na utilização destes instru~ 
mentos, ampliando sua capacidade de se orga
nizar e fluir nos destinos _e negócios do Estado. 

A democracia não é a garantia do paraíso. Tra
ta-se, tão-somente, de um regime político basea
do em regras claras, universais, para todos os 
cidadãos, garantias do exercício da cidadania, 
crescente infuência da sociedade_ na.s dedsões 
de governo, eleições, eleições perlódlcu, man
datos com princípio e fim, compromisso e res~ 
ponsabilidade dos governantes, possibilidade de 
cobrança e punição dos faltosos, pelos governa
dos. Considerando a dinâmica da sociedade é 
que a Assembléia NadonaJ Constituinte aprovou 
f"T.~nda, por mim apresentada juntamente _com 
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o Constituinte Joaquim Bevilácqua, que garante 
a revisão da Constituição dentro de 5 anos, prazo 
razoável para experimentação, adequação e de-
monstraçio de ajustamentos necessários. 

O PMÕBtem a obrigação de regastar seu débito 
com a população brasileira. Resgatou-o em mui~ 
tos aspectos. Só o resgatará plenamente quando 
ficarem consagradas novas bases de organização, 
principalmente da ordem econômica. 

O grande desafio para o PMDB é definir-se con
clusivamente em relação _às questões _s_odais e 
econõmicas, c6rito Prosseguimento à -etapa de 
luta político-institucional. Enfrentar a difícil ques
tao da economia, da substituição de um velho 
modelo econôn1ico, exaurido, por nova e exeqüí
vel proposta. 

A grande tarefa do PMDB, mesmo enquanto 
se __ desenvolvem_ os trabalhos da constituinte, é 
o enfrentamento dos desafios d_o país na área 
ecónõrriica, que assim se _resumem: 

A compatibilização da situação financeira do 
Estado brasileiro, com as pesadas dívidas interna 
e_extema, herdadas do regime anterior, e a com
patibilização do ordenamento financeiro do setor 
público com a retomada do cresdmento econó
mico.-

Hoje, o quadro que se nos afigura é gravíssimo: 
A taxa de poupança interna não chega a 20%, 
os recursos liquidas do governo (descontados _os 
juros, subsídios e ou_tras transferêndas) estão_ na 
casa dos 9/10%. O estado brasileiro está incapa
citado de cumprir o papel de liderança no pro
cess_o de crescimento_ econômico. Um desem
penho semelhante ao que tivemos no período 
de pós-guerra até 1980 poderia garantir um nível 
de renda per cap/ta de US$ 4.000, um patamar 
inferior aos dos países mais-desenvolvidos da eu
rapa, mas seguramente, hoje, _acima dos padrõe_s 
do terceiro mundo. A década de BO_está -perdida 
em termos de desempenho econômico global. 
O grande desafio é reverter o atual quadro de 
estagflação nos anos 90. Em t~rmos de recursOs 
naturais, disponibilidade de terras agricultáveis, 
força de trabalho e capital acumu1ado, as esta
tística confirmam o potencial de nosso país. 

As questões econôrnlcas conjunturais. no bojo 
de uma crise profunda, bombardeiam todos nós, 
em tactos os momentos. Mas não enfatizo aqui, 
neste momt:nto, a conjuntura. Quero apenas ex
pressar a minha fé, a minha crença neste_ país. 

Outras sociedades se organizaram e se desen· 
volveram ~con_omica, social e politicamente. 

O Brasil também se organizará e se desen
v_olverá, se implementarmos aquelas r.eformas 
programáticas do partido-com participação efeti
va nas decisões de governo.-

O PMDB reconhece que na área econômica 
o partido não conseguiu imPlementar o seu pro
grama. As reazões são diversas, mas, basicamen
te, pelo fato, por todos sabido, de que não_ chegou 
inteiramente ao_ poder executivo. Dividiu o poder 
nas decisões económicas por um breve perfodo 
de tempo, quando assumiram o Ministério da Fa
zenda os Srs. Dilson FWlaro e Bresser Pereira. 
No primeiro caso, foi implantado um programa 
de estabilização económica, c:ujos resultados fun
damentais foram o crescimento económico, a ele
N-ÇÜQ._do_ÓÍ'Lel de emprego e reduçao da taxa 
de inflação. A rigidez imposta ao palno redundou, 
porém, em graves conseqüências. No caso do 
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Ministro Bresser, além do programa de controle
macroeconômico - que conseguiu domar a re
tomada do processo inflacionário - o Ministro 
administrou a economia, não sujeitando os inte
resses nacionais aos interesses dos Banqueiros. 
Propunha ainda, na seqüência de medidas fiscais 
que saneassem o Estado brasileiro, a taxação so-
bre ganhos de capital e sobre a propriedade. O 
PMDB, através dos Ministros Funaro e Bresser 
Pereira, tentou avançar nas reformas econômicas 
necessárias:ao País. 

Reconhecemos que a situação econômica do 
País exige a execução de um programa _global 
de reformas. Só assim será- passivei resgatar a 
dívida social, os desequilíbrios regionais, a redistri
buição da renda nacional. A solução é um desáfio 
à inteligência dos políticOs: Nosso esforço deverá 
se adentar no sentido de rec_uperar a confiança 
dos brasileiros, primeira condição para efetividade 
de_.um programa responsável e conseqüente, Se-
nhores Senadores, aqui dto o decano dos Sena
dores, o Senador Afonso Arinos: 

"Cabe ao Senado buscar soluções para 
os prOblemas que desafiam a União, mais 
ainda que expressar a federação:· 

- E eu, corroborando o Mestr~, acredito que o 
Senado, nO exercício_ de suas prerr~tivas, pode
rá ter, de fato, operativamente, as fúnções de um 
Ministério alternativo. 

É minha obrigação, na condição de líder, e 
dentro deste entendimento, procurar o diálogo 
com o Excelentíssimo Senhor PieSidente José 
Samey. 

O Presidente merece e merecerá o meu respei
tO; cOmo pessoa, eomo -cidadão, como dignitário. 
Uma das maneiras é procurá~lo, dialogar com 
sua excelência, debater francamente as questões, 
propondo· alternativas. Mais do que nunca, se im
põe-a cOnvivênciã, o diálogo, a busca- de novas 
luzes, numa relação_de_cid_adãos que assumem 
responsaDilidade5 e compreendem que as dificul
dades podem ser superadas. Os Poderes consti
tuídos devem ser exercidos plenamente na inter
relação de independência, de responsabilidade, 
de fiscalização e de cooperação. 

Sr. Presidente,_ Srs. Senadores, e colegas de 
bancada, estamos ainda longe da plena demo
cracia. Estamos lutando pela sua prevalência. Es
tamos construindo uma obra hL,Jmana, imperfeita, 
mas estamos construindo as bases para o desen
volvimento de uma organização política que será 
duradOra na medida em que tenha condições de 
se rever e se recompor. 

O Sr. Fernando Henrique Cardoso- V. 
EX' me perm~te um aparte? 

O SR. RONAN TITO- Ouço o nobre _Sena
dor Fernando Henrique Cardoso. 

O Sr. Fen)aJldo Henrique Cardoso- Sena· 
dor Ronan_-l]_to, meu aparte é_para_desejar a V. 
EX' o êXito da missão que acaba de assumir, como 
üder do PMDB no Senado. Para dizer a V. Ex' 
- como disse v. EJc!' a mfm ainda esta semana 
- que comungamos tanto das mesmas idéias 
que o discurso que faz V. Ext poderia ter sido 
feito por mim, não fosse, talvez, um ou Outro pará
grafo de menor importância. V. ~ desenhou o 
quadro de_ uma nova __ Constituição para a qual 
o PMDB_se e_sforçou de maneira realmente notá-
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vel. Hoje é compromisso dos democratas- este
jam no PMDB ou fora dele --sustentar a--noVao 
ConStituição e transformá-la em Prática cotidiana. 
V. Ex' vai -cohduz.ir esta Bancada possivelmente, 
já agora quando vamos iniciai', em poucos meses
mais, a tarefa da elaboração das leis complemen
tares. A Constituição deixou ao-legislador ordi
nário imensa tarefa, porque os impasses foram 
quase sempre resoMdos com a postergação. Di
go isto para mostrar a V. Ex' que o seu papel 
e o papel do PMDB continuarão a ser decisivos 
para a democratização. Agora que não pertenço 
mais ao quadro do seu Partido, saiba V. Ex' que 
todas as vezes que necessitar, no marCO-da novã. 
Constituição, ter o apoio do meu pes-sóal, estou 
certo, dos Comp-anheiros do meu novo Partido, 
não lhe faltará esse apoio; não lhe faltará porqli.é 
as nossas diferenças não são com relação. a~ 
objetivos fLnais. Estaremos juntoS paiãCOiiStfUír 
caminhos e atingHos. Nossas diferenças são 
quanto a esses caminhos e não me Cé!be hoje 
referir~me _a essas diferenças. F"elicito V. EX e devo 
dizer que a Bancada do PMDB soub~ escolher 
o seu üder. Parabéns a V. Ext e à Bancada do 
PMDB. 

O SR. RONAN mo - Obrigado a V. Ex', 
nobre Senador Fernando Henrique cardoso, de 
quem tive a honra de ser s_~l,LÇOJ~a. prindpal
mente de ser seu liderado. Neste momento _em 
que não estamos sob o guarda-chuva do mesma 
Partido, mas, como dlsse muito bem ~çExt: C::áiTil~ 
nhamos na mesma direção._ V. Ex' cõlóCou, iridu~ 
sive, os parâmetros e os limites, ou ~a •. é na. 
execuçã_p e na consecução_ da _ConstiiU(nte qu~ 
os nossos trabalhos vão ser limitados; vai delimi~ 
tá-los e indicar os rumos: - - - -

Para mim foi um privilégio lnuito ·gránde ··ser 
liderado de V. EX", disse-o ontem, repito-o hOje. 
E cornO fãl.ta-m·e experiência para liderar, e comO 
falta-me experiência comO Parlamentar, devo di~ 
zer a V. EX'1' que a oferta generosa que faz acolho-a. 
de pronto, e vou~me socorrer de V. Ex semP~ 
que precisar. E, tenho c~. abêberei enSiríá· 
mentos e c_ons.._elhos o_s mais sáb_ios, c:omo sempre 
o fiz no passado. Agradeço a V. Ex' · 

O Sr • .Marcondes Gadelha - Permite-me 
V. EX' um aparte? 

O SR. RONAN mo- Ouço o nobre Sena~ 
dor Marcondes Gadelha. 

O Sr. Marcondes GadeDta- Eminente Se
nador Ronan Tito, a Casa ouve com atenção e 
respeito essa brilhante profissão de fé democrá~ 
tica que V.~ estâ produzindo. Chã.ma a atensão, 
em particular, a acuidade do analista que V. EX' 
tem-se revelado; a sua sensibili :iade para ~ mo. 
mente· histórico que estamOs -atraves-saóâo. 
Acompanho a sua trajetória política, nobre Sena
dor Ronan Tito~ desde os tempos da Câmara dos 
Deputados, no enfrentameflto ao -regime autori
tário, onde se houve com fibra, com destemor, 
com garra e com dariyiQência. Agora V. Ex' m_ós
tra ao País que os tempos são oul:[os. Se àg~ela 
época o regime estritamente autoritário não-com~ 
portava outras atitudes, a não ser a. dicotomia 
entre o sim e o não, a não ser o mariiqueísiiio 
do preto ou branco, a não ser o ra'diCaHsmo -do 
contra O!l a favor, agora,_ transposta a fase de 
.consolidação democrática; com ·a ·andamento à 

.plena marcha de uma Assembléia Nado'nal Cons-
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tituinte, a realizaÇão de todos oS atributos de wna 
Cõilv1V€n.da ãe!nociãtic::a sal!dáVel, conio eleições 
diretãs ·em Todos oS nfveis, a'inpla l~erdade _para 
a manifestação do Pen5amentO;libéi'dáde de im.~ 
prensa. liberdade de organização politica enfim, 
todos os direitos da cidadania realizados neste 
momento; a democracia ·começa a atingir o seu 
auge corn a_ in1;rodução de um elemento novo 
intitulado negociação. A negociãção que pressu~ 
põe ã SUpressão do maniqueísmo; a negociação 
que preSsupõe a descoberta das diverSas nwin~ 
ces inte_rmediárias da conVivência pOiíticã. V. Ex" 
consagra, ne·ste 01omento, a corisdênda de que. 
eStaniOs illirii. teQime-àemoCrático, em que a ne
gocfaçãO e O diáJogO são o aPanágio niaior deste 
regiine político. No momento em que, alto e bom 
som, anunCia que se disp~ ao diálogo com todas 
as correntes poiÍl:icas, v: Ext reconhece a-multipli
cidade de PQSiÇOes~ ã diversidade, o caráter varie-
gadO -do posicionamentO político no regime de
mocrático. V.~ avança ainda mais, no momento 
em qU.e·se dispõe à ab~ de_urri=diálogo franco, 
altivo, honesto, digno, com o Presidente da Repú
blica José Samey. Tenho a. convicção, nobre Se
nador Ronan Tito,·de que demos um salto eXtraor
dinário na convivência política no Brasil, no mo
mento em que V. Ext pronunda esse discurso 
e d~~ra solenemente sua determinação de dialo
_gir. Realmente, um passo imj)ortariteli.o- rumo 
da formação de um esti1o democrático, na forma
ção-de uma tradição demQcratica, -no rumo da 
Consolidação de uma maneira de ser da convi
vência democrática entre nós. Saúdo, portanto, 
sUa dispos1Ç-âo. V. Ext faz, também, uma análise 
da crise econômica qtie atravessamos;-Também 
Cl ela estivemos atentãS, e -neSte ·ponto, nobre Se
nador; corifesso que e-Speramos~algo mais de V. 
Ex', que faí: um diagnóstico sabido por todos 
quantos se preocupam <::om a destino económico 
deste País. É evidente que Vivemos uma crise 
sem precedentes; é evidente que vivemos dificul
dades extremas dentro da País e em nosso rela
c::tonarrielltO exremo. V. -Êx', irifelizmente, ainda 
Mo foTaJérri da diagnóstico. O Gove_rrto tem uma 
proposta Concreta; quEr começa a ser executada 
e repOusa~núm tripé já bem conhecido: enxuga
mento -do déficit público, reatamento de relações 
cóin ~ã comunidade financeira externa e a reto
mada de investimentoS, mediante 'uma nOva POií~ 
tica Industrial que privilegia a setor privado. Não 
bastam as crlticas a este posicionamento. Importa 
re-conhecer que, bemc oi.i mal, o GoVerno tem uma 
proposta; bem ou mal, o Governo tem uni progra
ma, que reconhecemos coerente e ajustado em 
SD.1f.ScliverS<is peças. Não basta _crítica. Espera
mos, ·sinceramente, seja agora ou amanhã, num 
próximo discurso de V. Ex', haja propostas con• 
<:retas, medidas, à luz da sua inteligência, conside
radas justas, para: serem cOtejadas com essas pro
postas do Governo· e, eVentualmente, implemen
tadas, se este for o melhor juízo, se recOnhecer~ 
mos "que sejam a melhor alternativa. De qualquer 
-I:Jrande esperança, o momento em que V. EX' 
assuine a--uaeranç-a-do seu Partido, desejando 
sucesSo-nas sUas atribuições e nás suas responsa~ 
bilid.;ides a partir deste instarite. 

-o SR. Rqf!AM mo -Agradeço ao nobre 
Llder Marc:on<ios Oodelha por esse aparte, e gos
taria de Ienibrar-lhe: V. Ext fez uma ref~ncia 
ao nosso passado de lu11J, porque aquele passado 
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não ê só meu, mas também de V. Ex!' Militávamos 
nó m.e-smo Partido, pertencíamos ao mesmo blo
oo· partidârio, os Autênticos, inclusive participa
mas da FundaÇão Pedroso Horta- V. Ex' como 
SecretáriO e eu como Tesoureiro- e depois, 
mais tarde, V. Ext' tomou Uni caminho e eu outro. 
Voltamos a nos enc:ontrar aqui, no Senado Fede
ral. Veja a sorte como ê generosa para comigCY. 
fez todo esse desvio de caminho e agora nos 
encontramos. V. EX', culto, erudito, nobre Parla
mentar, Uder do PFL. e eu, rit.Odesto Parlamentar 
(Não apoiado!) lá do interior de Minas Gerais, 
tiderando esta extraordinário Bancada do PMDB. 
Eu me felicito por ter V. Ex' do outro lado, porque 
conheço o seu espírito público. Só ni!o me propus 
apresentar uma proposta conclusiva sócio-eccr 
nômica para o Brasil, agora Também constatei, 
no bojo do meu discurso, que ninguém o fez 
neste momento. conclusivamente, a até cheguei 
a diagnosticar no País, cõmo· um todo, certa per
plexidade. O Oovemo tem propostas', é verdade, 
e gostaria de conhecê-las no âmago. Diz São To
más de Aquino que tudo está no "como eu gosta
ria de conhecer". 

Nobre Senador, V. Ex" e eu podemos dar uma 
contribuição multo grande à democrada e a esta 
Casa, na medida em que atendermos aos reda~ 
mos dos Sen&dores Itamar Franco eJutahy Maga
lhães, e de tantos outros Senadores; que o EXecu~ _ 
tive passe, realmente, a ter um diálogo sério com 
esta CQa, enviando-nos suas propostas e daba
tendo conasco; que requerimento de vinda de 
Ministro às Comissões não apareça como crise 
nacional, mas como um fato normal da demo-
cracia. 
. Precisamos ter relacionamento franco e ab~. 
sem pusilanimidade, sem pensar que, ao- -con~ 
ver• com alguém que pensa contrariamente a 
mim, serei convencido por essa pessoa ou, en~o. 
convencê-la,_em tennos ideol6gicas. 

Vamos abrir o diálogo, vamos conversar, princi
palmente o Legislativo, o Senado com o Exe
Cutivo. 

Ainda há pouco, ouvia do nobre Senador fran
cisco RoUemberg -um homem sensato, mode
rado, homem educado- que haVia apresentãdo 
requerimentos, perguntas e não obteve respostas. 

Vamos. V. Ex', eU e todos nós, dedicar~nos a 
essa empreitada porque,-se não co:nseguirmo-? 
implaritar uma democracia de relacionamento 
entre os_ Poderes, não vamo~ conseguir implan
tá-la em tod.o o Brasil. 

Agradeça a V. Ex~' a intervenção e o elogio que 
me fez. -

O Sr. Mauriclo Corrêa- Permite V. Ex" um 
aparte, nobre Senador Ronan Tito? 

USR. RONAN mO-Ouço o nobre Sena
dor Mauricio Corrêa. 

O Sr. Mauricio CorTêa- Nobre Senador Ro
nan Tito acredito que a investidura de V. ~ na 
nobilíssima função de üder do PMDB, nesta Casa, 
pretende ou visualiza pôr termo a essa ambigüi~ 
dade que se exibe até este instante, sobretudo 
nó que tahge ao decla_ra.do c:Onfnmto existénte 
entre o Legislativo e· o Poder Federal. Recordo 
que a imagem que teli.h_q do Senador Ronan Tito 
é aquela que o camcterizou na firme ihtenção 
da organização de um bloco parlélmentar nesta 
Casa que pudesse interpretar o sentimento de 
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uma expressiva maioria, exatamente naquele ins~ 
tante _em que estávamos na penumbra e ainda 
náo se havia configurado ·o desejo ou a realidade, 
ou o fato consumado da institucionalização de 
wn novo Partido que abrigará tencfêriCias que nãO 
se confonnaram, as mais expressivas, para um 
novo norte numa agremiação política. Neste breve 
aparte, Senador Ronan Tito, trago à memória algO 
que colocou em sublime e insuperável livro o 
insigne Deputado PauJo Pinheiro Chagas, Depu
tado por longo período, estabelecendo um para
lelo, uma comparação, entre um mineiro da Zona 
da Mata e um mineiro da Zona da Siderurgia. 
Ali ele _criou uma figura comparativa entre Disraeli 
e Chamberlain: enquanto uma era impetuoso, era 
o estrépito da colocação para fora do que sentia, 
o outro _era equilibrado, ponderado, refletivo. Ele 
igualava essa comparação entre Milton Campos 
e Juscelino Kubitschek: enquanto uma era da Ma~ 
ta, o outro era da Zona da Siderurgia de Minas 
Gerais. V. EX' é um mirieiro do Triângulo, é um 
mineiro que tem a Viitlide de reunir essaS duas 
qualidades, aquele élan que se toma indispen· 
sável ao Parlamentar, como é ao advogado na 
defessa da causa, e a reflexão, a ponderaç:ão,-que 
tem que cracterizar o homem público. E exala
mente dentro dessa tônica que, no que tange 
à aprovação do nome dos embaixadores, de nos
sa parte haverá a maior boa vontade, no sentido 
de que não se criem obstáculos ao cumprimento 
de, uma função desta Casa cfue é a de aprovar 
o nome desses embaixadores, para o cumpri
mento_ de missõ_es no estrangeiro. Na maioria, 
não traduz nenhuma implicação de natureza polí
tica. É um dever, é uma _ol:irigação que temos 
com os nossos representantes no exterior. Sena
dor Ronan Trto, neste ponto é que invOcO a sua 
qualidade, a qualidade do advogado de defesa, 
aquele que estâ atento ao que _desejamos seja 
colocado em prática. Os pártidos políticos, no 
Brasil, são frágeis; a sua espinha dorsal não tem 
a consistência ideológica, filosófica, capaz de dar 
uma sustentação tal que impedisse a necessidade 
de se exteriorizar de outra forma. D.ai por que, 
aqui, nos assemelhamos, nos igualamos, quando 
as_ posições traduzem uma vontade geral Neste 
aspecto, atravessamos, no momento, duas situa
ções terríveis para a vida do Poder Legislativo. 
Em primeiro lugar, diria que seria maís uma pos
b.tra de defesa da própria Presidência desta Casa 
e tenho certeza ela tem-se adiantado na preser
vação desses princípios. É o qlie ocorreu ontem 
com relação ao nosso Colega de Bancada, Sena
dor Olavo Pires. Senador Ronan Tito, não posso 
entender que a Polícia do Distrito Federal, a Polícia 
Militar e outras corporações policiais se dirijam 
a um bloco ocupado só por Parlamentares, só 
por Senadores e, numa operação de guerra, de 
violência incrivel, penetrem na garagem, na intimi
dade do domicílio desse _Senador. Não quero 
questionar, absolutamente, se o Senador é culpa
do ou não; tenho convicções de que ele é ino
cente, mas quero referii"~me ao que se procJamou, 
ao que se fez contra a imunidade, contra a nobreza 
desta lnstituição. Urna corporação policial, sem 
mandado judicial adequado, sem nenhum pro
cesso devido, legal, penetrou na intimidade de 
um lar, porque a garagem é a extensão do lar, 
e ali praticou atas de arbitrariedade, e que são 
do nosso conhecimento. Coildenado, culpado só 
é aquele que a sentença reconhecer depois de 
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transitado em julgado. Portanto, em nome da dig· 
nidade do Parlamento, em nome da nossa imuni~ 
dade, do reSpeito_ à nossa Casa, para que não 
seja a_chinçalhada, impó_e---se que se peçam imn· 
formações, que se exijam explições a respeito des-
sa violaÇão cometida. 

Outra situação .que coloco a V. Ex•, nesta mis-
SãO de apaziguador a que se propõe, é a postura 
qúe tem assumido o Sr. Ant6nio Cari~s Maga~ 
lhães, Ministro das Comunicações.lnstituiu·se no 
Senado uma Comissão_ Parlamentar de Inquérito, 
que é um o-rganismo do Senado, um ente prote· 
gido pela ConstíluiÇão ~Federal, e esse Ministro, 
usando e abusando da sua condição de ocupante 
de uma Pasta importante, mobiliza a imprensa 
nacional para achincalhar os Senadores integran--
-~ dessa Comissão, dizendo S. Ex" possuir um 
dossi~ que envolve a nossa dignidade, _a nossa 
honorabilidade. 

Sei que V. EX', dentro desta linha de atuaç:ão, 
· -tem em mentê _esta preocupação, para que não 
sejamos achincalhados, amesquinhados por pro
cedimentos tão torpes como esse. É o que espero 
de V. 5:.' Da minha parte, Senador Ronan Tito, 
espero seu élan, seu entusiasmo na defe:sa das 
boas causas. Estarei a seu -lado no encaminha
mento _das soluções que dig8m respeito à cons~ 
trução de um Brasil melhor. Desejo a V. EX', do 
fundo do coração, que tenha êxito nessa missão 
e;--evidentemente, conduza essa Uderança com 
aquela esperança de cada vez mais engrandecer 
esta Casa do CongresSO e-o nosSo Pais. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -
Senador Ronan Tito, o tempo de V. EX' está esgo
tado: Pediria__que não c~ncede[ise mais apartes, 
â: não ser aõS -S_enadoi-es Leite Chaves e Rachid 
Saldanha Derzi, que já O haviam solicitado ante
riormente, e que os Srs. Seriadores fossem breves, 

>de acdrdo com o Regimento, para que possamos 
entrar na Ordem do Dia da sessão de hoje. 

O SR. RONAI'I TITO - Antes de conceder 
o aparte ao nobre Senador Leite Chaves, gostaria 
de agradecer ao nobre Senador Mauócjo Corrêa. 

NC? que tange ao episódio do nosso compa
nheiro, Sena·dor Olavo Pires, saí do bloco em que 
resido e vfm diretamente proç_urar o Presidente 
Humberto J..._ucen~, quando S. ~ informou-me 
que já havia tomado todas as providências. 

De-maneira que, também como_V. Ex', todos 
nós que entendemos um pouco de Direito, não 
podemos julgar ninguém, até que se_ prove, até 
que a sentença transite ernjuJgado. Não _é possível 
que ocorram fatos_ dessa natureza, principalmente 
com um Senador. 

No que concerne à questão do relacionamento 
de Ministro com o Poder Legislativo, V. Ex" "acer
tou na mosca": __ é uma preOcitpãção constante 
minha, que tomarei a peito e tentarei fazer C_om 
que ~sse -rél{ttio.namen_to melhOre, venha Para ní
veis mais Condú:ente:s. com a democracia e com 
a civilidade. -

Ouço o nobre Senador Leite Chaves. 

O Sr. Leite Chaves - Nobre Senador, V. 
EX" está se havendo muito bem nesse discurso 
de investidura na Uderança do nosso Partido. Na 
última reunião, V. Ex!' foi eleitO por unanimidade, 
e essa unanfmidadejá decorreu exatamente dessa 
qualificação que V. EX' vem apresentando. Quero 
ater-me, entretanto, a uma parte do seu discurso, 

sintética, que se assemelha profundamente a um 
artigo que estou acabando de encaminhar à Re
vista de Informação Legislativa d<? Senado: 
é sobre a nova Constituição que estamos elabo
rando. Há uma parte em que digo, em síntese: 
que no setor económico estamos fazendo as con
cessões mais_ av.:)nçadas que país capitalista ne
nhum conseguiu fazer ou introduzir_~ITI suas Car~ 
tas, em suas in~uiç:ões. No setor social estamos 
fazendo concessões que nem os mais avançados 
partidos socialistas no mundo conseguiram intro
duzir. Então, há u!'Tla contradição ideológica t~
vel. Ao mesmo tempo, instituímos mandatos e 
instrumentais de exeqüibilidade desses direitos, 
direitos esses que estão na consciência de todas 
as camadas sociais (jue aqUi oS púStularam. E, 
depois da ConstituiÇão, é- que vai ser o grande 
jogo. Houve alguém que blefasse nesta Carta, e, 
talvez, já existam cartas para o blefe do grande 
jogo ~oqal que_ vai surgir. Finalm~nte, congratu
lações e, tenho certeza, a despeito dos estremeci· 
mentes que ao houve longo destes dias em que 
perdemos Senadores valiosos, inclusive o nosso 
Líder, v. Ex' terá a firmeza, coragem, qualificação 
ç inteligência para nos comandar, quando car~ce--
mos muito de um comando firme, sério, que inter
prete _o instante histórico que estamos vivendo. 
Meus parabéns a V. ~ 

O SR. ROI'IAN TITO -Agradeço. nobre Se
nador, e acrescento a tudo que V. Ex!' disse, além 
dessa firmeza que V. Ex' me cobra, e o ~obra 
corretamente, que quero ouvir o minha bancada, 
discutir com meus companheiros, ouvi·los, como 

--disse outro dia,- fazendo uma bOUtade, ouvi~iOS 
até ficar rouco, para depois tomar atitudes sempre 
sintonizadas com a maioria da Bancada. Pretendo 
procurar, inclusive, o consenso da Bancada. Só 
agírei, õobre Senador, sempre em sintonia com 
a maioria da Bancada. Este é um comprorriisso 
que estou assumindo. 

O Sr. Rachld Saldanha Derd -Permite-me 
V.Exo? 

O SR. RONAN TITO - Ouço, com prazer. 
o nobre Senador Rachid Saldanha Derzi. üder 
do Governo nesta Casa. 

O Sr. Rachid Saldanha Derzi- Nobre Sena
dor Ronan Tito, devemo-nos congratular com o 
nosso Partido, com a nossa Bancada no Senado 
Federal, quando, acertadamente, escolhe um ho
mem como V. Ex", inteligente, culto, hábil, transi
gente, sem idiossincrasia, sem intol~râncias, pâra 
conduzir a maior Bancada no Senado Federal, 
o nosso Partido, o PMDB. Minhas congratulações 
aos Companheiros pelo acerto na escolha do no
me de V. Ex', que neste momento bem diagnos
tica as dificuldades económicas, financeiras, so
ciais por que atravessa nosso País, dentro desta 
compreensão, com o espírito de V. ~. com o 
desejo de colaborar para que esta Casa realmente 
contribua com o Governo que _aí está, com os 
poderes públicos, para que_saiamos dessas gran
des dificUldades, sobretudo para a conquista defi
nitiva da transição, que é nosso objetivo maior. 
Tenho-certeza_de que com um homem honrado, 
inteligente, capaz, hábil, como V. Ex", iremos viVer 
outro ambiente, trilharemos caminho menos ás~ 
pero, onde realmente possamos dar a nossa con
tribuição, que será efetiva - e é o nosso dever 
-, para a transição definitiva pela qual estamos 
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lutando há tantos anos. Minhas congratulações, 
sobretudo ao nosso Partido,-a Ban&."da do PMDB 
no Senado Federâ.I. -- '"'.~ 

O SR. RONA!'I TITO -Agradeço a V. Ex', 
nobre Líder, a generosidade de suas palavras. 

V. E_X;~LISoir-o vacâbulo "contribuição''. Se V. 
Elr quiser que eu sintetize -nu:mã palavra só a 
intenção que tenho, qUando coloquei o meu no
me para disputar a Uderança, eu diria: contribuir 
com o meu Brasü, para a <:onstruçãq d~ demo
cracia e para o fortalecimento do PMDB, pois 
sem Partidos fones é prãticamefile impOssíVel 
construir a democracia_. 

Sr. Presidente, concluo_ o m·eu diS<:UrsÕ. Êj;
tamos transcrevend_o enl noSSa CO!f$ti~içáo nóS
so compromisso com valores_ con~~rà_dos uni
ver~ente; valores que se impuseram ao 1o7tgo 
deste século: bem-eStar Social, SOIIdãriedade entre 
os povos, paz universal, áisfribliiÇãcr-dô-s frutos 
do esforço_ coletivo, recusa às discriminações. O 
PMDB criado pelos ates lnstitudoriais, O PMDB 
recriado pelo povo em 1974 pelo'Voto, o PMDB 
novamente fundado em 1979, resistindo ao ato 
de força de sua extinção, o PMDB _ da_S ·ruas na 
caminhada que resultou na:·constitui~:-o P~ 
da constituição que pode e deve ~er a.iTiais d_emO
crática. o PMDB que na próxima Convenção Na~ 
clonai assumirá a sua verdadeira face:- um Partido 
de centro~esquerda, Sociai~Democrãta, voltado 
para o futuro, comprometido com ás fnUdanç_a~ 
estruturais, Om Partido Democrático e Brasi
leiro. Uma tarefa, um projeto em coiltrução, um 
instrumento de luta, de realizações, que devemos 
preservar e, sobretudo, aprimorar, lutando. (Muito 
bem! Palmas.) 

O SR. PRESJDEI'ITE (Humberto Lucena) -
Conc~o a palcwra, por delegação da Uderança 
do PTB, ao nobre Senador Olavo Pires. 

O SR. OLAVO PIRES {PTB- RO. Par-dele
gação, pronuncia o seguinte discurso.) -Sr. Pre~ 
sidente, Srs. Senadores: 

Em face das graves-denó_ncias CJl.le fOram ~s
ponsaveimente assacadªs _contra a minha pessoa, 
vejo-me no de~r de prestar uma -satisfação à 
Mesa Diretora, aos-meus Pares, ã.oS fUncionários 
desta Casa. 

A mínha afonía é forte, como V. EX'" podem 
notar, mas vou tentar com toda dificuldade trans-
mitir o necessário. _ ~ - -

Sr. Presidente, conforme foi amplamente divul
gado pela imprensa, tive rrieu nome envolvido 
pela crôni<:::a sensacionalista de jornalistas irres~ 
pensáveis, tendo sido dado como SUspeito de par
ticipação na venda e tráfico de entorPecentes. 

Etn respeito à Instituição a que Perterii;:o e tenho 
procurado honrar e dignificar como Seil~do~mais 
votado do EStado de Rondônia, vejo--me, Sr. Presi
dente, Srs. Senadores, no -devei- itialieilável de tra
zer à elevada consideração desta Casa os esclare
cimentos que ora prestO,- cdfri Os q~s presto 
contas de meus atos e. __ de minha vida pública, 
que nada tenho a esconder dos meus ilustres 
Pares que me honram nesta Casa Legislativa com 
seu apreço e amizade. -

Primeiramenre, devo manifestar minha tristeza 
e desencanto pela facilidade com QUe ·se-jOga 
no pelourtnho da crônica policial o nome de um 
~ador da República, um nome de um cidadão 

e o prestigio da Instituição que ele integra. Além 
de tudo isto, ·a dignidade e o respeito de uma 
fam'ília, que todos nós temos. sejamos Senadores, 
sejamos Deputados, sejamos jornalistas, até o 
marginal tem uma ramma 
_ ~ nome de wna proclamada denúncia an6-

nlma, que me pai'eceU absurda, a Policia Militar 
=-ae=Sriislliã cerCou,.um blqeo residencial, ocupado 
ápeifaspõi'Senadores da Repú.blica, com dezen-as 
de =carros_ da _Pol~a - um verdadeiro aparato 
-~lico - e grande movimentação da imprensa, 
·para: cOnStatar-se que na garagem do Bloco "O" 
da Superquadra SuJ 309, existiam dois veícuJos 
de marca Mer<:edes-Benz, com documentação 
absOlutamente regul;if; -e nenhuma carga além 
-de ·um_ inofensivo uniforme de educação fislca 
-ro--douiê de uma concorrêilda internacional 
-cenll recurSOs dÕ B"incO Mur\dial-que o Gover-
nador de Rondônia, Jérônimo Santana; tenta cor
r9mper e ·um· envelope contendo fitas cassetes 
musicais para O deleite deste Senador. 

Orá...::: StPresidente, srs: senadores-, quem 
se_responsabillzará pelos danos morais causados 
à fninhà Pessoa. causados às minhas empresas, 
(:au"Sàaà -à minha famíJia e cau_SÇJcio a esta lnstitui
ç~o? Sr. Presidente,_ V. Ex' e· esta Mesa Diretora 
-pi'ei:iSam fazer c-om que· todos nós sejamos "res
peitaCloS. 
-Já há muito que no Brasil se Pratica uma caro~ 

panha dirigida contra nós, homens públicos. Te
nho a minha honra ilibada e posso olhar nos olhos 
do Brasil todo; posso olhar nos olhos da popu
las:ão de Rondônia; posso olh.ar nos olhos de toda 
a inl.pren-sa. SOu_ um .homem honesto. O dinheiro 
que ganho tem origem honesta E se eu tiver 

-· somptado 2, 1 O ou 20 Mercedes-)3enz, é proble
ma meu. O meu dinheiro não é oriundo de corrup
ção do dinheiro púbUC:o. SoU um homem que 
trabalha d.iutumamente, e através do resultado 
desse trabalho é que consegui amealhar alguma 
coisa. J\quL neste Plenário, há muitos miltonârios. 
Sou apenas um lutador. Não é pelo fato de serem 

_..,.realmente milionários que se deve assacar algu
ma Suspeita contra a origem do seu dinheiro. 
O meu é honesto e· tenho certeza de que o de 
V. Ex's que estão neste plenário também o é. 

Na verdade, s6 posso atribuir tão doloroso epi
Sódio às manobras polfticas de meus adversários 
de-Rondônia,· PreOCupados com o crescimento 
de rtliilha cã;õdidatura 8.o Governo do EstadO. 

"'" ·-:Na: última eleição consegui merecida ~rlsa
-~gras:~o;_- através do -voto do povo. Aqui adianto 
·que os meus adversários de Rondônia, impoten
-tes, incompetentes pata se -defrontarem comigo 

- nó campo político, usam desse artificio mesqui~ 
nho e pequeno. 

--_. _Que-õ- Governador de Rondônia saiba que sou 
lim hOffieffi -determinado e destelnido: A sua sa-

-iifia Mõ Wi parar a minha marcha; a minha mar
cha é t=:rn_ défesa. dos pobres e oprimidos do meu 

· Estado. E S: Ex' Saiba também que tenho docu
mentaç:ôes e sei d~ _muita coisa a respeito_ A 
próxima investida que- ele fizer contra a minha 
pessoa terá como resposta, ·aqui, desta tribUna, 

-- éssfurdenúncias comprovadas, porque a minha 
'famllia foi ofendida. Quando o Bloco "D" da Su
perquadra Sul309 foi invadida, o desespero apos
·sou.:.se-_âe minha mãe, de minha filha, de minha 
inu1her e de todos oS meus parentes ql.ie se en-

- centravam em meu apartamento. isso é um baixo 
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nível! Não é assim "que se faz política. Mas darei 
a Jerônimo Santana, que passou do:re anos na 
Câmara dos Deputados, -engãnando a todos_ e 
ao povo df! Rondônia, a resposta que lhe dei em 
novembro de 1986. Inclusive, o PMDB de Jeró
nimo- Santana não é o PMDB no qual ingreSsei. 
FUi o Senador mais votado. Darei ao Sr. Jerónimo 
Santana uma resposta agora, nas eleições mimL~ 
c:ipais. 

Em 1990;-saibam V, Ex.~. deixarei esta Casa 
por quatro anos e irei assumir o Governo de Ron· 
dônia, que, não tenho dúvidas, ganharei nas umas 
democratl.cárnen.te, para tentar salvar o Estaaõ 
da corrupção imposta por esse inimigo do povO 
chamado Jerónimo Santana. Quero -adiantar a 
V. EX" que o· futuro Gõvelnador de Rondôni?l, 
seja Olavo Pires ou seja quem for, terá legalmente 
o título de Governador do Estado, mas será, na 
verdade, o síndico de uma massa (aiid.:i em que 
está-sehdo transformado o Estado de Rondônfa. 

O Sr.ôlvaldo Suruagy- PE:rinite--me V. Ex" 
UJl) ap~? ~ - , 

O SR. OLAVO PIRES- Com muita honra, 
nobre Senador. 

-O Sr. Dlvaldo Suruagy - Senador Olavo 
Pires, a defesa de V. Er, independentemente das 
conotações políticas que possa ter, é a defesa 
do cidadão brasileiro. N_ão é possível que, na Capi
tal da República ou em qua_lquer outro ponto-deste 
País, um chefe de família tenha sua residência 
violentada por uma autoridade policial devido a 
uma simples denúncla anônima, através de wn 
cantata telefónico. _sem um mandadO judicial, 
sem, inclus-ive, informar o autor da denúncia. E 
apenas porque rec:ebeu um telefonema anônbno, 
a Polícia invade a residência de um cidadãO~ que 
pode ser Senador ou ter qualquer outra atividade. 
Esse prOcedimento deve merecer o repúdio de 
todos nós. Não é possível que se cometam abusos 
dessa natur~. principalmente com homens pú
blicos, nãq pela responsabilidade ou pelo prestígio 
do c:argo que esteja exercendo, m~ porque, no 
exercício dessa atividade, todos temos uma série 
de inimigos~- tOdoS C:oritrariÇJmos um~ Série de 
intereSses, todos estamos a denunciar abusos ae 
quaisquer autorida<Jes, -~ _es5_!!~ pess~as que por 
acaso estejamos a combater podem fazer Uma 
denúncia anónima e a Políc:ia invade a nossa resi
dêitcia Neste instante, V. Exi' não está defendendo 
_apenas a sua honra, está defendendo a honra 
de tódoS os tidadãos brasileiros, que não pódem 
ser-vitimas de abusoS dessa natureza por parte 
de autoridades. O Seil.adO deve cobrar do Oover
mldOr-do Estado de Rondônia a-responsabilidade 
daqueles que cometeram tal abuso de autoridade. 
Registro qu·e testemunhei o -drama e a ángústia 
que se abateu sobre V. EX" na mahhã dei cintem. 
E vou mais lori.Q:e, entendo que V. EX" está defen
dendo a honra do cidadão brasileiro, que não 
pode ser vitifna de tais !õibusos. , 

O SR. OLAVO PIRES- Agradeço a V. Ex" 
o brilhante aparte, como também a solidariedade 
do eminente Se~nador;qu~desd.e a primeira hora 
estev~ rente comigo neste momento difidl. 

O Sr. Ronan Tito - Permita-me V. Ex" um 
aparte? 

O SR. OLA VO PIRES - Oportunamente 
concederei o aparte a V. Exl'-
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Quero adiantar que não é compreensível a prá
tica de determinados atas. É profundamente_ de
plorável que as Polícias Estadual e Federal sejam 
mobilizadas contra a pessoa de um cidadão co
mum e de um servidor que dispõe, inclusive, da 
plenitude da imunidade parlamentar, que não está 
obrigado a receber policiais destituídos de um 
competente mandado judicial. Foi por isto que 
não autorizei abrir os carros de imediato. Logo 
a seguir, solicitei que me fosse apresentado o 
mandado judicial e que fosse identificado o de
nunciante. Depois de 3_ horas de delongas das 
autoridades que lá estavam, excluindo uma mino
ria que agiu com decência e competência, disse
ram-me que o denunciante havia feito a denúncia 
por telefone e a Polícia não tinha como identifi
cá-lo. Após tudo isso, continuei tendo a minha 
honra ultrajada e manchada. 

O menos incompreensível é que os jornais não 
noticiaram a verdade, não noticiaram que os car~ 
ros foram abertos num ato de absoluta boa vonta~ 
de de minha parte, e não por imposição da Polícia, 
e não por imposição das autoridades que lá esta
vam. Mas os jornalistas quiseram continuar. Não 
estou aqui atacando a imprensa, mas urna parte 
da imprensa que não justifica a confiança que 
merece do povo brasileiro. 

E ·a Mercedes-Benz vermelho, onde estariam 
armazenados os quarenta quilos de droga, foi vis~ 
toriado minuciosamente e nada foi encontrado, 
como não poderia ter sido encontrado. 

Por sugestão mtnha, Sr. Presidente e Srs. Sena
dores, foi revistado o outro Mercedes, e lá também 
nada foi encontrado. Infelizmente, verdades como 
esta urna parte da imprensa não divulga. Eles 
continuaram divulgando que o Senador ainda es
tava com problemas. Eu não tenho problema al
gum. A minha vida é um livro aberto e com pági
nas escritas com honra, suor e dignidade. 

Srs. Senadores, vivemos -hoje Uin estãdO de 
direito onde o direito de um ddadão, o direito 
de um padamentar, é ameaçado pelos cotumos 
de um sargento da Polícia Militar do Distrito Fede
ral. Que República é _esta? QUe País é este? Meus 
detentores tentam estabelecer ligação entre o 
meu nome e a prisão de dois pilotos civis de 
São Paulo. Mas se todos os Senadores possui
dores, proprietários, de aeronaves que se valem 
dos serviços de pilotos profissionais fossem res
ponder pelos atas desses pilotos, não se faria mais 
nada no Senado, a não ser apurar o -que fazem 
esses pilotos. O piloto é um funcionário do Sena
dor ou de outro qualquer cidadão comwn, e não 
compete ao Senador, ao seu empregador, ares
ponsabilidade sobre seus atas. 

O Sr. Ronan Tito - Permite-me V. ~ um 
aparte? 

O SR. OLA VO PIRES - Concedo o aparte 
ao nobre Senador Ronan Tito. 

O Sr-. Ronan Tito- Nobre Senador Olavo 
Pires, quando tomei conhecimento do fato, em 
vez de apresentar pessoalmente a solidariedade, 
que naquele momento de nada adiantava, porque 
eu não ia tergiversar armas com a Polícia nem 
enfrentá-la, resoM vir direto ao CongresSO Nado
na!, procurar o Presidente da Casa e comunicar 
a S. Ex" o fato. ES. Ex", o nobre Senador Humberto 
Lucena, comunicou-me que já havia tomado to
das as providências e que estava em cantata com 
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as autoridades pãrã suspender aquilo que estava 
oçorrendo. Mais tarde, encontrei-me com V. Ext 
e apresentei a minha solidariedade. 

O SR. OLAVO PIRES- Obrigado. 

O Sr. Ronan 11to- O ato que foi praticado 
pela Policia do Distrito Federal não tem nenhuma 
justificativa, não tem justificação alguma. Qual
quer cidadão- não é senaclor, nem precisa que 
seja parlamentar-munido de um mandato popular 
-para ter invadida parte da sua moradia é neces
sário Um mandado judicial, o que eles não tinham. 
Por outro lado, também quero reprovar a maneira 
espalhafatosa e acintosa como tudo isso foi feitO. 
É condenável, e acho que nisso V. Ext tem a 
solidariedade de toda a Casa; não s6 da minha 
Bancada, do PMDB. No eirtanto, Senador Olavo 
Pires, neste momento em que reconheço que V. 
EJr está machucado na sua dignidade, na sua 
honra, queria pedir a V. EX que esquecesse as 
rivalidades e_ as dificuldades de relacionamento 
com o Governador de Rondônia, o ex-Parlamentar 
Jerônimo Santana. Tenho certeza absoluta de que 
o Governador nadã tem ãVer com isso, mesmo 
porque essa ação foi da Polícia do Distrito Federal, 
e nem sei a quem atribuí-la. Veja V. Ex' que toda 
Vez que V. Ex' se referir ao nosso Governador, 
que é do meu Partido, terei obrigaçao de vir à 
tribuna para debater com V. Ex" E V. Ex" sempre 
levará vantagem, porque talvez possuirá dados 
que nem eu os tenho. Pediria a V. EX que conti
nuasse na_justa indignação - e nisso tem V. EX 
não só meu apoio, mas de toda a Casa -, mas 
que o nosso Governador Jerônimo Santana, que 
foi meu colega por muitos anos nesta Casa .:.:.... 
tenho c~ absoluta de que não te_m nada a 
ver com esse fato-:-· seja neste momento esque
Cido. Qu-e. aqui, o Senado_ Federal, como disse 
muito bem o S~ador Afonso Arinos, fique para 
o debate dos grandes temas. Ocasionalmente faz 
V. EX' um protesto, e tem todo o direito de fazê-lo, 
mas temos n6s do PMDB também uma certeza: 
Je(Qnimo _Santana é um homem frontal e jamais 
Usaria de prerrogativas para fazer isso de maneira 
não ostensiva. De maneira que, hipotecando intei
ra solidariedade a V. EX', compreendendo a indig-· 
nação de V. Ext, peço, no entanto, que preserve 
a figura do nosso Governador. Muito obrigado 
a V. Ex< 

O SR. OLAVO PIRES - Agradecido pelo 
aparte do nobre colega que recentemente assu
miu as funções de Üder do PMDB, Partido ao 
qual perten~ ~esde o início da minha carreira 
pública, e de onde só saí porque existem, para 
meu governo, dois PMDBs: o PMDB legítimo e 
autêntico~ que tem a bandeira hone_sta e ao qual 
estarei sempre me CWVl!ndo com todo o respeito 
e admiração, e_ aquele PMDB de Rondônia que 
V. EXf rião-conheCe, comandado por Jerônilno 
Santana, que ·enganou V. ~ todos e continua 
enganando. 

Entendo a sua posição de tentar defendê-lo, 
porque V. Ext, na posição de üder do P~B aqui, 
no Senado, não_ poderia adotar outro posiciona
mento, mas V. ~está tentando defender o inde
fensável._ Mais alt(J 5fo que estou falando aqui fala 
o clamor da popu1ação de Rondônia, que hoje 
dama inicialmente por justiça e por tranqüilidade 

· social~ Mas vou continuara meu pronunciamento. 
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O Sr. Jutahy Magalhães - Permite-me V. 
Ex" um aparte? 

O SR. OLAVO PIRES- Um minuto, por 
gentileza. 

Sou proprietário de duas aeronaves: uma de 
prefiXO PT-KYK e outra de prefixo PT -JSX. O avião 
de prefixo PT ..JSX entrou para reforma na Marte 
Aviação, em São Paulo. no dia 25 de janeiro de 
1987. Há um ano e meio, portanto. Esse avião 
para lá chegou desmontado, e já estava paralisado 
desde a campanha de 86, quando sofreu um aci
dente de pouso, na cidade de Colorado do Oeste. 
Fomos voando_com ele para São Paulo, e quando 
chegou em Campo Gfande as condiÇões de seQu
rança não permitiram que o vôo prosseguisse. 
Lá foi desmontado e chegou na Marte Aviação 
nessaS condiçõés, de onde não saiu até hoje. O 
segundo, de prefixo PT-KYK entrou em revisão, 
também na mesma firma, em 16 de dezembro 
de 1987, sendo de lá retirado em 27 de maio 
de 1988 pelo püoto Brígido, para fazer uma Via
gem de teste e também de cunho filantrópico, 
porque, nessa oportunidade, fui a São Carlos, Es
tado de São Paulo, e de lá fui a Marflia conhecer 
o funcionamento das conhecidas e famosas usi
nas de leite de soja, ou seja, as vacas mecânicas, 
para efetuar a aquisição dessas unidades, como 
efetuei, para instalar em Rondônia, a fim de aten
der à população carente do meu Estado. Esse 
avião retomou para o Campo de Marte em 28 
de maio, quer dizer, no dia seguinte, apresentando 
defeitos, e s6 foi definitivamente liberado em 4 
de junho de 19.88. 

Estranhã.rrlente, a fOtografia pUblicada nO JOI'
nal do BrasU refere-se ao avião PT -JSX. qUe eStá 
inativo, portanto, há quase dois anos. Neste senti
do, solicitei à firma Marte Aviação, e que me está 
enviando documentação comprobat6ria com fir
ma reconhecida quanto à veracidade destas afie.. 
mativas que ora faço. Então, tão logo as tenha, 
apresentarei desta tribuna aos Srs. Senadores, 

Quanto elos pilotoS presos - sÕ!icitarla do Ple
nário a geiltileza da atenção, ·porque cY aSSi.into 
é sério e fiCaria muito honrado se os Srs. Sena
dores tivessem essa deferência para comig_o ...:..., 
devo dizer que não conheço Wesler Aranha e que 
Frandscó Maciel há muito não presta serviços 
à minha pessoa, tendo efetuado vôos corno free
lance, sem qualquer vínculo empregaticio. Aliás, 
o mesmo Francisco Maciel, segundo publica o 
Jornal do BntBD, de ontem, na página 5 do pri
me1ro-Cã.derno, negou totalmente o envolvimento 
do Senador Olavo Pires nos fatos que motivaram 
a sua prisão em 8 de junho próximo passado. 

Isso bJdo, Sr. Presidente e Srs. Senadores, mos
tra que existe uma campanha difamatória tentan
do denegrir a honra não apenas de um senador, 
mas, sobretudo, desta Casa, da instituição do Se
nado Federal. Ninguém lucra com tal campanha, 
todos perdemos, perde a instituição, que é atingi
da, perde a Polícia, que faz um papel ridículo, 
perdem os meus inimigos políticos, por~ue isto 
provará- ao POvo que, além de tudo, eu sou o 
perseguido e eles não vão conseguir atingir-me, 
e- perde a imprensa, porque terá de desmentir 
as aleivosias aSsacadas contra meu nome. 

O Sr. Jutahy Magalhães -Permite-me V. 
EX' um aparte? 
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O SR. OLA VO PIRES- CoriC€do, com mui
to prazer, o aparte ao nobre Senador Jutahy Maga
lhães. 

O Sr. Jatahy Magalhães --Senador O lavo 
Pires, a intervenção do nobre Senador Diva1do 
Suruagy faz com que eu tenha qu~ aparteá-Io 
neste instante. Como disse S. Ext, era necessário 
que a Presidência desta Casa tOinasse as medidas 
necessárias para fazer prevalecer as nossas prer
rogativas, inclusive, e foi o que fez o Senador 
Humberto Lucena. ComO Presidente desta Casa, 
desde o momento- em que teve conhecimento 
dos fatos que se estavam desenrolando na Super~ 
quadra Su!309,-S. Ex' imedfatarriente entrou em 
contato com todas as autoridades federais e do 
Distrito Federa], para que fossem tomadas as pro
vidências devidas, a fim de se evitar ·a abuso que 
estava sendo cometido. No meu entendimento 
e no de S. Ex!', que fez até Oficio ao Governador· 
do Distrito Federal, sollcttãndo as providências 
devidas, para, inclusive, sendo o caso, punir os 
responsáveis pelos abusos cometidos, este é o 
ponto principal que temos, como Senadores e_ 

como a instituição do senado, a obrigação de 
olhar com o devido cuidado e dando a real impor
tância ao fato. O que houve, ontem, foi que uma 
viatura da Polícia Militar invadiu o prédio do Sena~ 
do Federal, a residência dos senadores, para im
pedir a movimentação de qualquer veículo dentro 
da garagem desse prédio, chegando a pratica
mente prender um fundonário do Senado que 
estava querendo entrar em cantata com o Sena
dor Olavo Pires. sem nenhuma ordem judicial, 
apenas em decorrência de uma denúncia anôni
ma. Como já foi dito por outros Srs. Senadores, 
não é possível admitir-Se que -isto ocorra ccim 
qualquer cidadão brasileiro, que tem aS sUas prér~ 
rogativas constitucionais devidamente resguarda
das. Mas o fato ocorreu-co-m-umparlamentar 
e temos que defender a prerro_gativa do Senado 
e dos parlamentares. Não estamos acima dá. lei: 
temos que cumprir a lei e devemos ser punidos 
quando a descumprirmos. Mas também temos 
a lei ao nosso lado, temos a Constituiçao ao nosso 
lado, e esta foi desrespeitada por ·essa autoridade 
que chegou ao prédio dos senadores e invadiu 
a garagem, sem nenhum ma_ndado_judicial. Sr. 
Presidente, como V. Ex!' de_ imediato_ tomou as 
providências, temos que aguardar que o Gover
nador do Distrito Federal também torrie essas 
providências, porque foi estranho o que_ oCorreu 
ontem, foi qualquer atitude orqueStradã, porque 
não era possível chegar-se, por uma denúncia 
anônima, e haver essa invasão e, imediatamente, 
o prédlo ser cercado pela Polícia Militar do Distrito 
FederãrPela PolíCia Civil, e-dePois chegar a Polícia 
Federal, o pessoal da Receita Federal, a irilprensa 
toda do Distrito Federal, baseados num telefo
nema anônimo. Srs. SenadOres, temos de nos 
unir nesta hora, polque houve um desrespeito 
às prerrogativas de um parlamentar, e isto é inad
missível. Não po-demos aceitar Isso. Não somos 
apenas nós que estaremos agora sujeitos a qual
quer adversário nosso telefonar para a Polícia para 
que tenhamos nossas residências invãdidas, e 
quantos de nós temos adversários capazes de 
atitudes deste tipo. Temos que tfoS _defe-nder den
tro da lei. Como jã disse, nãci- estamos ·a:éfma 
da lei, não queremos esconder-nos atrás da imu
nidade parlamentar para cometer atas ilícitos; 
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maS tem-os ci dever, a obrtgaçao, de fazer respeitar 
a instituição à qual pertencemos, e isto o Presi
dente desta Casa está fazendo, está tomando as 
providências devidas e estamos ao lado de S. 
Ex" Teremos que exigir a apuração desses fatos, 
para que Os responsáveis sejam punidos como 
devido. _ 

O SR. OLA VO PIRES ~Agrad~o ao nobre 
Senador Jutáhy Mã.galhães o aparte. 

Prossigo, depois de conceder os apartes aos 
Srs. Senadores. -
--Brevemente, estar_ef trazendo a esta Casa ãs 

declarações prestadas, na_ Polícia Federal, pelos 
aviadores _envõ!Vldos e, tenho certeza, compro
varei a niín_ha inocêl}_cia. Brevemente_, estarei juri~ 
tando e peço·_a publicação dos laudos periciais 
efetuados pela Polícia Federal e pela Polícia CMI 
nos veícUlos Mercedes~Benz c!e_ minha proprie: 
dàde. 

- -- Felízmei1te,-a verdade cámeça a vir à tona e 
estou certo de continuar merecendo o respeito 
e a estima _dos meus ilustr_es pares nesta Casa 
legislativa. TenhO o maiOr respeito pela boa im
prensa _e_sempre fui defensor da plena liberdade 
de imprensa, m-as liberdade não se confunde com 
licencloSidade_ ou liberalidade. A imprensa não 
pode, através de sensaclolismo barato, e talvez 
subsidiado, manchar e dispor da dignidade e da 
honra alheia. 

A matéria publicaºª no Jornal do BrasU, e~li
ç:ão de domingo pr6Xll-no pàssado, comete, entre 
oütros, os seguintes _absui'dos: _ 

a)afirma que ã Polícia Federal inforriia que Ma
dei _E"~alha para o Senador Qlavo Pifes. O piloto 
Madel não trabalha e nunca foi empregado do 
Senador Olavo Pires. Prestou serviços, come> free~ 
Jãnce, fiãrã o Senador há mais de um ano, como 
também prestou_ serviço para centenas de usuá
rios de seus serviços na regiãO de Rondônia; 

b) afirm~ que os cartões d~ vfsfta encontrados 
em poder desse pi_Joto CO!llprometem o Seriaâor 
Olavo Pires. _ _ _ 
.. ~s. meus pares, quase_ todos nc?s, sejamos 

dePUtados ou -~naQor~s. usamos a distribuição 
de cartões de visita e de convites para ingresso 
nas dependências do Congresso Nãcional, como 
forma_áe nossa pfopaganda pessoal. Tais cartõe"s 
são distribuídos ao povo em geral, sem que se 
exija de cj:Uem os recebe qualquer identificação 
ou atestado de boa conduta, ou até mesmo de 
vil-gindade. 

Em Rondónia, Sr. Presidente e Srs. Senadores, 
graças à min]1a grande popularidade, meus car
tôes.são avidamente disputados até por crianças, 
por padres, por paiS-de~santo, por pastores evan
gélic95, por freiras e, inclusive, por prostitutas de 
todos os matiz.es. 

t: esta a vida do político, do homem público. 
~Portanto, o fato de um piloto, ou um traficante, 

trazer _consigo o meu· cartão de visita, tem o mes
mo significado, em termos políticos, que o cartão 
na mão da freira virgem ou do padre casto. 

Só a ·mente doentia de algum energúmeno po
deria encontrar tipicidade criminal entre o -ato do 
delinqüente e o nome no cartão de visitas que 
ele traz no bolso. 

lambé_ffi não é"Vêrdade qUe o cartãO de visitas 
estiveSse .eoin a ·aSsiriatura do Senador, como 
quiseram·insinuar. Pois tal "assinatura" é impres
sa em todos os cartões editados, sendo que ã 
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encomenda na gráfica foi da ordem -de cem mil 
cartões. Essas assinaturas não correspondem e 
não significam nenhuma destinação, ou nenhu
ma deferência direta ou especial ao portador des
se cartão. 

Quando o mesmo repórter mencionou haver 
na Caderneta de Registres de Vôos de Madel refe
rências a vôos efetuados em aviões de proprie
dade do Senador Olavo Pires, esse repórter, esse 
jornalista deveria, a bem da verdade, a bem da 
honra da famma que ele também deve ter, deveria 
ter m-ericionado as datas de tais vôos. Pois, confor
me acentuou, anteriormente, o avião PT -JSX está 
fazendo uma reforma há um ano e meio na em
presa Marte Aviação em São Paulo, impossibi
litado de voar desde 25 de janeiro de 1987. E 
o avião PT-KYK deu entrada na mesma empresa 
em 16 de dezembro de 87, sendo liberado após 
um vôo __ experimental até São_ Carlos e Marília, 
em 4 de junho de 1988, quando foi para Cuiabá 
e, posteriomente, para Rondônia, onde se encon
tra atualmente taxiando. Ta1 controle de vôo é 
rigorosamente controlado pelo DAC que mantém 
registres arquivados a respeito. 

Portanto, sem dispor dos aviões PT-JSK e PT
KYK, como poderia o piloto Maciel, ou outro piloto 
·qualquer, estar voando a meu _serviço? 

-Como poderiam esses aviões parados, em ex
posição na cidade _de São Paulo, estar transpora 
tando hóstias sagradas ou a maldita maconha 
ou a maldita _cocaína? 

Vêem V. ~ a incoerência de determinadas 
autoridades e.deuma parte da imprensa brasileira. 

Evidentemente; nenhum proprietário de aviã_o, 
_automóyel, caininh40 etc., é responsável, penal
mente, Por atos particulares de seus empregados. 
A responsabilidade é apenas civil, como sabem 
V~_Ex"', do proponente pelo proposto, quando exisa 
tir vinculo empregaticio, vinculo essa que nunca 
existiu entre este Senador e os pilotos presos em 
São Paulo. Por ocasião da minha campanha, em 
198'6, pãra o Sénadd, es.Sé PllotO,o cujO n_ome divul
garei em meu próximo pronunciamento, me foi 
_aptesentado com piloto de grande potencialidade 
téc.ntca. Esse píloto VOQ_u na campãnha de Orestes 
Qu"ércia para o Senado. Posteriormente foi preso, 
conlessol! o crime é permaneceu em Roi1dônía 
presõ, por tráfico cfe -drogas. O que tem o emi
nente e honesto Governador Orestes Quéfcia a 
Ver com isso? 

Ero Rondônia, igualmente, o ex-Chefe do Ser
\ljço _Aéreo do Estado, de nome Floriano, durante 
a administraÇâo áo nosso saudoso ex-governador 
Jorge Teixeira, foi preso, também, por tráfico de 
drogas, logo após deixar o cargo. E eu pergunto 
aos meus nobres pares~ a que teve a ver o saudoso 
e honesto ex-Governador Jorge Teixeira com is
so? O que tem o Senador Olavo Pires a ver com 
os fatos atuais? Nada, respondo a V. Er' 

Não tenho por hábito emprestar os meus aviões 
para amigos. Quando neles voam é sempre em 
minha companhia. Tais aviões atendem, exclusi
vamente, a minha pessoa particular e as minhas 
empresas, na assistência técnica às máquinas que 
revendo, ou à Fundação Olavo Pires na remoção 
de doentes ou feridos, de ponto_s distantes de 
Rondônia, que deveriam merecer assistência mé
dica do Governo do Estado e dele não recebem 
o menor socorro em suas amarguras. 

É por isso que o Governador náo gosta de 
Olavo Pires, porque Olavo Pires efetUa em Rondô--
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nia, graças à sua determinação, um governo para~ 
!elo. Só que o meu goverrio paralelo é um governo 
competente e o dele é o Governo de incompe
tência e da corrupção. 

É mentira do repórter do Jornal do Brasil 
que meus aviões cruzam- fronteiras cõnstante
mente. Nunca houve vôo de meus aviões para 
a fronteira da -Colômbia ou áõ Peiu! - -

Pediria ao Plenário e à galeria que tivessem 
wn pouco de atenção para com o meu pronuncia
mento, wn pronunciamento sérto. Quem não qui
ser ouvir, que não permaneça na CaSa, pbf"gen
tileza. 

Meus aviões nunca, repito, voaram nas fron
teiras com a Colómbia e o Peru, sendo tais vôos 
efetuados apenas para as cidades de Guajará
Mirim e COsta Marques, que são também meus 
redutos polft.icos. O caluniador que _informou o 
Jornal do Brasil está inteiramente desinformado 
da verdade. Ele deveria informar quanto às péssi~ 
mas condições das estradas, que s6 permitem 
chegar a essas regiões por via aérea. Isto tudo 
graças à incompetência administrativa do Gover~ 
nadar Jerónimo Santana. - -

É: também mentirosa a informação dessa maté~ 
ria quanto ao incêndio em avião de minha proprie
dade. Embora sejam comuns acidentes aéreos 
na região amazónica, onde também é comum 
o incêndio criminoso em aeronaves, para receber 
o seguro ou para evitar o flagrante do tóxico, em 
meus aviões nunca houve addentes dessa espé
cie. Para isto, mais uma vez recorro ao DAC, qüe 
é um órgão competente e controlador, que pode 
atestar a realidade do que falo. 

A mesma matéria do Jornal do Brasil informa 
que, nas investigações realizadas, o nome do Se
nador aparece como envolvido em dois outtos 
casos. E mentira! A matéria é incompetente e 
encomendada, talvez paga por quem pretende 
atingir o meu nome. Mas, antes do Senador, o 
cidadão precisa ser respeitado e não pode ficar 
exposto à calúnia de jomalis~s que, por iilCorripe
tência ou conveniênCia, tudo fazem para atingir 
a dignidade e a honra alheia. Nunca houve incên
dio em avião de minha propriedade. Isso, como 
disse, pode ser constatado _através do DA C. 

Se um senador é atingido por uma denúncia 
anónima, o que não acontecerá quando houver 
denúncia anónima contra qualquer cidadão co
mum? Onde ficam os tão badalados direitoS e 
garantias individuais, se o anonimato é apanágio 
dos covardes? A Polícia adonada por um covarde 
anônimo contra um Senador da República! Onde 
estamos, Srs._Senadores? 

Esto_u enviando à Polícia Federal oficio solici
tando, de todas as investigações feitas, o parecer, 
para adotar as medidas adequadas no âmbito 
do Poder Judiciário em deféSii" de minha dign1-
dade pessoal, seriamente atingida noutro lamen
tável episódio. 

O Sr. Ronaldo Aragão- Permite V. Ex" um 
aparte, nobre Senador Olavo Pires? 

O SR. OLA VO PIRES - Com muito prazer, 
Senador Ronaldo Aragão. 

O Sr. Ronaldo Aragão - Sabe ~ EXi' do 
apreço e consideração que tenho por sua pessoa. 
Sabe também V. EX' que me solidarizo com parte 
do discurso que V. Ex' faz hoje nesta Casa. Sena
dor Olavo Pires, é estranho que, por uma denúncia 

anônin1à, se tnvada a PriVaCidade âe qualquer ci
dadão, como foi dito aqui. Que se invada o Sena~ 
do Federal, porque a residência dos Senadores 
é uma extensão desta Casa. Ê preciso que se 
ap_ure, com_ responsabilidade, tal ato, que me pa
rece um ato de desrespeito a esta casa, nao ao 
Sen-ador Olavo Pires. Permita-me, Senador Olavo 
Pires, divergir de V. Ex•, quando diz e acusa o 
GoVernador Jerônimo Santatia de ser até O autor 
dessas de!JÚncias. F:omos companheiros em 
1982; fomOs companh_éiros em- 19~6. FIZemoS 
opõSiÇão a um governo do-tempo-autoritário" e 
é salutar que exista oposição, mas uma oposição 
coerente, uma oposição mostrando os defeitos, 
mas nãQ_ ~m~ oposição $6 por emocionalidade. 
Sabe V. Ex!', e o respeito nas suas posições, o 
quanto tem de divergênda política com o GoVer
nador Jerônimo Santana. Mas não posso admitir, 
~(Jbre 8_e!}_af}_Q! _91avo Pires, que o Governador, 
como disse V. EX', o esteja perseguindo. Não te~ 
nho, aqU~ pi-ocuração do Governador, mas tenho 
á certeza de que- S. EX' não tem nada a ver com 
,~s~-P~Q.bJ~ma, e, também, tenho "_certe?:ª_ de 
_que V. Ex", nobre Senador Olavo Pires, não tem 
nada a ver com esse problema. Nobre Senador, 
V. Ext, que já lançou a sua -ca"ndiçlàtura ao Gove_mo 
do Estado de Rondônia e que faz a sua campanha 
etn todo o Está:do, não vi, nenhuma vez, nem 
soube --e, se soubesse, seria contra - que o 
Sr. GOVetnãdOfJerOnimo Santana tenha obstacU
Iarizado a suape~egrini:iÇ~o de_ campanha política. 
V. EX' atê......:. hiiliDérii- acredito -, pela einoção, 
tenha dito nas suas reuniões em Rondônia, até 
- e mé peimitã aqui dizer em ataques pessoaís 
-, que não vi o Sr. OOVeffiadái sair de encontro 
às posições e à oposição de V. EX' Então, nobre 
SemidOi Olavo Pires, até aci-edito que V. f:xl', que 
está feridO, e tem todo o direito de estar, não 
pode, e tem que procurar descobrir, realmente, 

·os_ responsáveis e !1âO _querer traduzir isto para 
S. Ex', o Sr. Govemaaor.-Respeito_a p0Siçã6·de 
V. EX', mas não posso-concordar com esta posi
ção. Permita-me discordar. Muito obrigado. 

O SR. OLAVO PIRES- Eminente Senador 
Ronaldo Aragão, entendo, de certa forma, o seu 
posicionamento. V. ~ ... --:--

0 Sr. Raimundo Ura-Nobre Senador Olavo 
Pires, n9 momento oportuno permita-me um 
aparte. 

O Sr. Mauro 8enevides- Também eu, no
bre Senador, agüardo a oportunidade. 

OSR.OLAVOPIRES-Poisnão,-commuito 
prazer. 

Além -de ser um Senador do PMDB, Senador 
Ronaldo Aragão, V. Ex' _era e continua sendo o 
Presidente Regional desse querido Partido em 
Rondônia. 

Olavo Pires, por questões anteriores, desde 
quando era. Deputado, recebe, de há muito, rejei
ção C:l.e Jerónimo Santana, rejeição esta que não 
me -areta, multo pelo contrário, me tranqúiliza, 
porque nunca estive _com ele desde quando assu
miu o Poder Executivo. Portanto, não me autope
nitencfo pélo Que se está praticando em Rondônia, 
pelo mar de lama que está sendo imposto a Ron
dônia e conclamamos o Senhor Presidente José 
Samey, qUEÇnesta hora em que a Nação lhe outor
gou definitivamente os cinco anos de mandato, 
que Sue!" EXCelência tome providências em Ron-

dônia, senão S. Ex" acabará também sendo envol
vido nesse mar de lama de corrupção, de trucu
lência, de perseguição e de arbitrariedade que 
se implantou em Rondônia com o Governo de 
Jerónimo Santana. 

-Admira-me muito, Senador Reinaldo Aragão, 
ãpesar de eilteilder a posição de V. EX', de quase 
que forçado pela posiçâo de Senador do PMDB 
e Presidente desse Partido em Rondônia, que é 
o Partido do Governador Jerônimo Santana, com 
à seu aparte lentai- defender o itld~fe~Vel. V. 
Ex' sabe - e já·o·sentiu na--Pele ~ das ações 
discriminatórias e perseguidoras desse Governa
dor. V. ~teve um desentendimento com o Se
cretário da Fazenda, Dr. Erasmo G8rãilhão; e lião 
estou aqui para falar mal de Erasmo GaranhãO, 
mas para comentar o fato. ErãSmo_Garanhão te
ceu declarações jocosas com relação à pessoa 
de V. Ex!', e o que fez o Governador de Rondônia? 
Foi à imprensa e declarou que, se tivesse dez 
"Garanhões" no seu_Governo, o mesmo'estaría 
em melhores condições. Não sou contra a manu
t~Qção do Sr. Erasmo Garanhão, estou apenas 
comentãndo. Mãntev_e: o Sr. Erasmo Garanhão, 
até hoje, um- total desprestígio à sua pessoa. 

P.osteriorm~nte, o G.ovemador demitiu a Secre:
tária de Educação, a Professora DeniSe, indicada 
por-v. EX, moça_ competente e merecedora da 

• nossa- cOnfiança e do nosso respeito, e, õ trucu
lento Jerónimo S~ú1taitã demítiu essa senhora res
peitável, competente, proba, que se estava haven
do multO bem no exerdcio de sua Secretaria, 
num verdadeiro desrespeito à sua pessoa. Esse 
Jerônimo_-Santana, Serrador, é que eu não aceito. 

· Continuando as minhas considerações, Como 
pode um Senador ser atingido por uma denúncia 
anônima? Estou enviando, Srs. Senadores, oficio 
à Polícia Federal, solicitante o seu posicionamen-
to c_om relaç~o a tudo que acont'ª-ceu. _ 

Quanto aO caS_o dei eX-Deputado Isaac Newton, 
ex-DepUtado Federal por Rondônia, eu, quando 
ainda Deputado Federal, fui procurado por sua 
esposa, por ocasião de sua prisão: Aflita e deseg.. 
perada, ap6s ter tido sua residência em Brasília 
invadida, e apesar de lá não ter sido_encontrado 
nenhum vestígio de drogas, foi seu esposo, nosso 
ex-companheiro de Congresso, de lá arrancado, 
preso e espancado pelos policiais, que, inclusive, 
bradavam: "Assim são os Deputados, assim são 
os Senadore_sf: __ Sob a alega~ão de tráficO; tráfico 
que não foi encontrado na sua residência. Essa 
Sr>, aflita e desesperada, ligou para toda a Ban
cada de Rondônia clamando pelo amor de Deus 
por um apoio e, num gesto de humanidade, dirigi
me até à Polícia Federal, uma única vez, e lá, 
na presença de delegados e agentes da Polícia 
Federal, conversei abertamente com Isaac_ N_ew
ton. Portanto, foi uma conversa éiberta, eu não 
conversei nos ouvidos -dele, não; foi na frente de 
tOdo o continQerite da Polícia F ede"ral. Não tendo 
havido mais rienhuffi coiltato pessoal. 

Saiba, pOrtanto, ·ojorni:ilistã-do JcimaJ dOBra
sil que foi este o único cantata havido e que 
eu não fiz várias visitas, como foi divulgado -
e sempre foi uma característica do cidadão Olavo 
Pires ser ariiigo nas horas de amargura. E-O_ fiZ 
pautando-me por esse principio. 

A insinuação do jornalista quanto à assistência 
prestada ao preso -é fato que só demonstra a mi
nha fumeza de caráter, porque, se fosse outro, 
eu teria corrido da proximidade desse moço, e 
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não há participação criminos_a de minha pessoa. 
Melhor do que poder falar a Brasília de Isaac New~ 
ton, que está preso, continua sendo_ a minha aten
ção e a minha solidariedade a este paí de família, 

É profundamente lamentá v~! que a matêria pu
blicada no Jornal do Brasll, de domingo último, 
tenha_noticíado, c_om detalhes, $1,!rpreendentes e 
tendenciosos, o meu possível envolvimento_ como 
indiciadO ou suspeito em sindicâncias que esta
riam sendo processadas_ na PQ!ícia Federal, para 
apuração de atividade criminosa, relacionada 
com o tráfico de drogas, em _razão __ çi.,__ prisão de 
dois pilotos, que no passado me prestaram serví
ços especializados, e em cujas resid@:ndas teriam 
sido encontrados cartões meus. _ . _ .. 

É inacrecütável que assunto de tanta_ graVidade 
seja tra~do de forma s~nsaçion.a.lista e fantasiosa 
por um jornal que soube c::.onqUistar a credibi
lidade e o respeito da opinião pública, pela ma
neira equilibrada e sensata nq jornalismo que pra~ 
tica. __ 

A minha entrevista, pelo telefone, ao jornalista, 
na cidade_ de Ca~oal, onde. _me_ encontrava, escla
rece de modo crista1ino a rninhª posição no episó
dio. A própria reportagem diz: "Mas o redator de 
tão aviltante e revoltant.e [lQI:ici~o carr~ga a tinta 
de sua insinuação maldosa, levando à opinião 
públíca. pressurosamente, a informação calunio
sa. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -
Nobre Senador Olavo Pires, a Presidên.cia lembra 
a V. Ex' que- seu tempo já ultrapassoU •em mais 
de 60 minutos. A Presidência compreende perfei~ 
tamente o fato, pois V. Ex!' está se defendendo 
de graves acusações à sua_b_Qnra. 

A Presidência f>ede apenas a V. ~que cOnceda 
os últimos apartes, para que pOss-amos passar 
à Ordem do Dia, que c:oiltérn mã:téria urgente. 

O SR. OLAVO PIRES ....--Sr. Presidente, mes
mo admitindo que eu esteja atrasàndo o anda
mento dos trabalhos _desm Ca$a. solidt.o d~ Mesa 
Diretora_ me conceda esse apoio, nesta hora de 
tamanha amargura, e me permita que fale o que 
aqui está escrito. Não vou s~r muJto prolíxo, nem 
vou demorar muito. 

O SR. PRESIDEI'ITE (Humberto Lucena) -
Exatamente por isso, nobre Senador Olavo Pires, 
é que estamos realmente prorrogando o tempo 
de V. EX' já erii maiS de Uma hora. 

O Sr. Carlos Alberto - V. Ex• me permite 
um aparte? 

O SR. OLAVO PIRES- Pois não. 

O Sr . .Mauro Benevides -Aguardo a oportu
nidade que V. Ex~ me conferir e ser~i ornais brev~ 
possível, de_ "co_rdo cortt ~ _re_çpmendação presi
dencial. Meu aparte será de Llm minuto. 

O Sr. Carlos Alberto- Senador Olavo Pires, 
sei das dificuldades que enfrenta V. EX' no pre~ 
sente momento. Gostaria (j:u~ o meu aparte fosse 
talvez identificado como um aparte de todos os 
companheiros que aqui se encontram. V. Ex" real~ 
mente está sofrendo, teve seu lar invaQido truncu
Jentamente pela Polícia, e sua família, na verdade, 
viveu momentos de amargura, como ainda hoje 
vive, e tem recebido o apoio desta Casa, do Presi~ 
dente do Senado, que já representou ao O.OV~r-

nador do Distrito Fedeiéd, já fez a devida CÇ)muni
c_a_ç_~_o ao _Çiovemador, dentro dos padrões desta 
Casa, mas gostaria de fazer-lh~--um apelo. V. EX 
é vítima, como todos estamos aqui a entender 
e a saber, V. Ex' está se_ndo vítima de uma denún
cia anônima. Representant;Jo o sentimento de um 
Senador que vê a irmandade aqui funcionar, e 
sendo V. Ex!'_ do meu Partido, mas que V. EX' 
até há poucos dias pertenceu aos quadros do 
PMDB, gostaria de fazer-lhe um apelo, para que 
V. Ex- tenha tod_os os Senadores solidários na 
su~ causa: es_queça o Governador: Jerónimo San
tana. EsqUeçã que o Governador J.er._ôniroo San
tana está envolvido nesse episódio, e passe V. 
Ex" a fazer tãa:-somente a -defesa da sua ca,usa. 
faz-de_~conta _que o Governador Jerônimo San
tana não existe, Senador, porque, afinal de contas, 
fica dificil.para os companheiros Senadores do 
PMDB lutar também pela sua caUsa, pOrque o 
Governador que lá está pertence aos quadros do 
~MDB. E num momento como este V. ~ neces:
sita da solidariedade de tódos; v. ~que necessita 
da atuação _e da luta __ de toc!-o este. ~~nado. Na 
ve.rd~de, estou sentindo CJ!.Ie os companheiros do 
PMDB estão tendo dificu1dade de participar da 
su~ luta. Por i_~$9,_ como seu_ companheiro, hoje, 
ij_e Partido, eu lhe_ faço este._ apelo: V. Ex' se prenda 
tão·somente à su_~ .def~sa e esqueça q~e q Gover
nador JerQnim_Q Santana ·existe, porque só assim 
V. ~ poderá receber a solidariedade de todos 
os Senadores_.que aqui se encontram. Veja que 
o_Seriador Rachid Saldanha.Derzi é Líder do Go
verno, mas é do PMDB, e o Governador Jerônirri.o 
Santana ~mbém é do PMDB. Precisamos esque
cer siglas partidárias, e num momento como este 
é de fundamenta] importância. Aqui, não pode· 
moS defender sigla a, b ou c, o que temos que 
defender é a institUição, e V. EJr representa a insti
tuiç:ão, esta Casa, que é o Senado da República. 
Eu lhe façº- um apelo como companheiro de Ban
cada, como companheiro do PTB. V. Ex~. que 
hoje é urn flliad.o_ d_o_nosso Partido, esqu_eça o 
Governador JerônimO Santanã e se: prenda tão
somente à sua de[esa_. É um aparte de solidarie
dade, mas· também -de apelo, para que V. _Exio
esqueça o _Governador. 

O SR. Õl.AVO PIRES- Muito Qbi1!:Jado. 

O ·sr~ Mauio Ben~vides-- Permite V.-Exi' 
-um aparte? 

O SR. OLAVO PIRES -Concedo o aparte 
ao nobre senador MaurO eenevJ.des. 

O SR. MAURO BEI'IEVIDES- Nobre Sena· 
dor Olavo Pires, a Bancada do PMDB já expressou 
a-V. Ex•, na palavra autorizada do nosso Uder 
Ronan Tito, a integral solidariedade diante da ~u~ 
culência policialesca cte que_ V. ~ foi vítima na 
manhã de anteontem, aqui, em Brasília. Moran_d_o 
também no Bloco "D" da Superquadra Su1309, 
pude visua1izar aquele aparato_ que se formou, 
e a informação inicial era de que V. Ex", ausente 
de Brasília, não tinha tomado conhecimento _ainda 
daqueles feitos qUe alcançavam diretamente a sua 
própria residência. Ao_deixar o meu apartamento 
para comparecer a uma reunião da Bancada do 
PMDB. aqui me defrontei no primeiro momento 
com o Presidente da Casa, o nobre Senador Hum
berto Lucena; este homem que se impôs à noss_a 
admiração e da própria opinião pública nacionaJ, 
desde quando, como Deputado, Uder da Oposi· 
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ção, sempre teve a cora_gem, a -~t;ivez e a sobran
ceria de condenar gestos_,._ decisões. E: .arbítrios_ çie 
autoritarismos praticados no País. Se V. Ex', que 
agora procura demonstrar, à ~pciedade, cqrn.J?~:
tos irrefutáveis, a ~ignidade_c_orn que s_e_tem posi
cionado na sua vida privada, na sua vida pública. 
V._Ex~ pode ter a certeza de que, com- ã hossa 
solidariedade e coffi a responsabilidade de_ diri
gente rytaior desta Casa, o Presiden~ HuQ1b,erto 
Luçena haverá de identi_fic_a,r_os verdade~~ _r~~ 
pensáveis, para que eles sejam exemplarmente 
punide>_s. Nem Uf!t outro s-ena~of, nemV,"_J3c'~-e 
nem os outros 71 companheiros desta Casa pos
sam submeter-~e ao meS(Oo const~"'-O.girt:J.ento, 
ao mesmo vexarnE:,_ Q!Je não atinge apenas ao 
_ci_d_adão e aO Senador, atinge a própria Instituição, 
no caso, o Senado Federal. A noSsa S_olidaried.ade 
a V. Ex!', nobre companheiro Oiavo Pires. 

O Sr. Rachid Saldanha Derzi- Permite V. 
Ex' um aparte? 

O SR. QL,A.\10 pia,Es- PoiS-não, cOncedo 
o aparte a V. & 

O Sr. Rachid Saldanha Derzi- Nobre Sena
dor Olavo Pires, o Senador Carlos- Alberto-,_ em 
nome da Uderança, já apresentou a nossa_ soiida
ziedade. Estive desde o primeiro minuto ao seu 
lado e solidário c_om V. Ex~~ cOntra essa violência 
inominável que não sofreu_ V. EX', mas esta Casa. 
Todos nós, Senadores, sofremos por V. Ex' O 
que fizeram com V. ~. e não poderia ter sido 
feitO; fizeram-no com o Senado _Federal. VaurQS 
aguardar as providências enérgicas que o nosso 
querido Presidente soli<::ltou, e, .se nãO nos forem 
dadas as satisfações, se não- forem tomadas as 
medidas adequadas para reparar essa violência 
contra o Senado Federal, teremos meios de fazer 
com que eles venham a cumprir e pagar por essa 
inominável violência. Continuamos solidários 
com V. EJc!' 

()SR. OLAVÓ -PIRES -Agra-deÇO aO-nobre 
Semidor Rachid Saldanha Derzi o aparte, 

O Sr. Edison Lobão - Permite V. Ex- um 
aparte, nobre Sen<JdocOiaiiQ Píres? 

O SR. OLAVO PIRES ~ Pois não, nobre 
$enador Edis~:ul_Lobão-.- --

0 Sr. Edlson Lobão-Em nome do Senado 
Federal, o Presidente Humberto Luc~na e o Sena
dor Jutahy Magalhães tomaram, a _seu tempo, 

---as·prõVidências devidas em resguardo não apenas 
da posição de V. Ex' mas de toda a Instituição. 
Trago a V. Ex', gora, a solidariedade da Bancada 
do PFL. por cuja Uderança neste instante faJo. 

OSR. OLAVO PIRES -Mufto obngadoJ>o
bre Senador Edison Lobão. 

· O Sr. Cid Sabóla de Canralho __.Permite 
V. Ex' um aparte, nobre Senãdor Olavo Ptres?--

0 SR. OLAVO PIRES - Com prazer ouço 
V. Ex' 

O Sr. Cid Sabóla de Carvalho- De repente 
formou-se um grande aparato policial. O poder 
de polícia foi exemplarmente cumprido de modo 
exorbitante, por incrívél que pareça, com a pre
sença da Polícia Civil, da Polícia Militar, da Polícia 
Federal e da Ref::eita F6dera1, que também exerce 
o poder de_ polida nas causas fiscais dos proble-
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mas de fiscalização. Veja V. Ex- como foi fácil 
reunir todas essas forças policiais no Distrito f'e
dera1 para dar curso a uma denúncia meramente 
anônima. Lamentavelmente, essa força não se 
une com a mesma rapidez e o mesmo vigor e 
a mesma eficiência na apuração de crimes, os 
mais horrendos crimes contra a família existentes 
aqui, em Brasília; crimes específicos contra a mu
lher, a insegurança do Gama, a insegurança de 
Taguatinga, a insegurança de Sobradinho. Não 
vê polícia nas ruas de Brasília, até mesmo a polícia 
do trânsito é altamente falha, e não sei como 
esta também não interveio na questão em que 
houve um;~f denúncia anônima para atingir V. Ex" 
Não entro no mérito da história do seu Estado, 
nem da conduta do seu Governador, apenas a 
mim me preoctJpa neste momento a facilidade 
com que se descumpre a ConStituição no coração 
do País, que é o Distrito Federal. A mim me espan
ta. e muito espanta primorcUaJmente a facilidade 
de unir·se a Polícia no ilícito, na atividade ilícita, 
no abuso de autoridade se une a Polícia facil· 
mente; mas não se consegUe fazer issO no cum
primento estrito das normas determinadas no C&. 
digo de Processo Penal, no norteia da Polícia Judi
ciária, na conduta de apuração da Polícia Civil 
ou no caráter preventivo da Polícia Militar, e muito 
menos no que diz respeito à defesa da União 
através da Polícip Federal. Une·se a toda. s .essas 
forças para viol* wn domicilio, para ofender a 
prerrogativa de um Senador, para oferider um 
Poder da República e, diga-se de passagem, o 
Governo de Brasília está urnbilicalnJente ligado 
ao Senado Federal, de quem vitalmente depende. 
Mas garanto a V. Ex' que, pelas providências desta 
Casa, o responsável primordial deverá responder 
por essa violação. E há wn ~sponsâvel primor
dial, que é o Governador José Aparecido. S. Ex" 
é o Governador; a operação começou no Estado, 
com a Polícia Militar e, mais tarde, com a Polícia 
Civil, que está no âmbito do Distrito Federal. So-
mente depois é que se recorreu à União, para 
ter a sua Polícia e a Receita Federal, para ter a 
fiscalização docUmental já dos seus carros e não 
da suposta cocaína. Veja V. Ex!' como tudo dá 
wna idéia de perseguição, porque -cómeçã em 
cocaina e tennina em Mercedes-Benz. Daqui a 
pouco vão exigir a documentação do tropical in
glês ou do seu relógio. Mas, na verdade, a licencio
sidade brasileira, que tantos delitos permite contra 
a União como um todo e, particuJarmente, contra 
a Fazenda, não poderia gerar, em absoJuto, o apa
rato de guerra com que se -deu a operação de 
invasão do ·domicílio de um Senador. Tudo isto 
é da maior gravidade. Não concordo muito com 
o discurso de V. Ex', perdido emocionalmente, 
por causa dessas disputas regionais, que não de
veriam ter chegado aqui no momento em que 
V. EX precisa daquilo que o Senado também pre
cisa, que é exatamente a sua irredutível e inarre
dável defesa, que já começou a ser feitá e_ que 
há de prosperar, porque nós, Senadores, todos 
ofendidos, vamos exigir o cumprimento da lei. 
Muito obrigado. 

O Sr. Nelson Carneiro - Senador Olavo 
Pires, V. EX me permite um aparte? 

O SR. OLA VO PIRES -Ouço, cOm prazer, 
V. Ex' 

i O Sr. Nelson Carneiro -Já tive oportu
nidade de manifeStar pessoalmente a V. Ex• a 
minha solidariedade em face das arbitrariedades 
de que foi vítima e que atingiu todo o Corpo Legis
lativo, pela invasão ao mínimo de respeito que 
a Na_ç:ão deve às imunidades p-arlamentares. Os 
11;0bres Senadores Ronan Tito, Ronaldo Aragão, 
Carlos Alberto e Cid Sabóia de Carvalho tiveram 
o cuidado de dividir o discurso de V. Ex", levado 
por-urtfá justa indignação e, ao mesmo tempo, 
por uma emoção incontida, e somar dois assun
tos diversos. Nós todos e o Senado inteiro esta
mos apoi!'ffidC V. Ex-' neste protesto generalizado 
e unânime contra a violência policial. Achamos 
que, em outra oportunidade, se isso fosse do inte
resse de V. Ex", e justificada a sua intervenção 
perante o Senado, levasse o_outro aspecto político 
da situação- de Rondônia. Estamos solidários com 
V. Ex' no protesto contra a violência sofrida, mas 
esperamos que em outra oportunidade, sem a 
mesma emoção, V. Ex" volte_ aqui a discutir os 
proble~~~ ~e R~_n??nia. Muito obri_gado. 

~ O Sr. Raimundo Ura -V. Ex~ me permite 
um aparte? 

O SR. OLAVO PIRES -Ouço V. Ex' 

O Si-. R8ilnundo Ura -Nobre Senador Ola
vo Pires, a minha Bancada, do PMDB,já expressou 
de forma fume a solidariedade aos acontecimen
tOs em qUe v. ~ esteve enVolvido. sem dúvida 
alguma é muito constrangedor, não só para nós 
Parlamentares como, sobretudo, para a sociedade 
brasileira ver e sentir que aquele grupo de Consti~ 
tuintes, _que está com a responsabilidade de elabo
rar _a nova Constituição e _defmir os rt~mos das 
nossas _futuras gerações, sentir a sociedade que 
a Constituinte· ·roi ferida naquilo que ela tem de 
maiS sagrado: a sua soberania, a sua imunidade 
e, principalmente, a sua credibilidade. Os fatos 
que aConteceram não se justificam, porque, daí, 
podemos· fazer uma indagação que pode ser in
clusive generalizada: se um Senador da República, 
em um momento revestido da sua condição de 
Con~uinte é\iítiina de uma arbitrariedade, como 
acontecerá com o Cidadão comum que não tem 
essas g9J1mtias e a própria irriunidade parlamen
tar? T~mQS, neste instarite; não só de Prestar a 
mais irrestrita solidariedade a V. Ex' com relação 
a esses acontecimentos, deixando de lado, natu~ 
ralmente, as questões políticas de âmbito regio
nal, como fazer uma análise dentro deste con
texto, e verificar se realmente os direitos e as ga
rantias dos cidadãos estarão resguardadas na fu
tura Constituição, porque o que se verificou é 
que na atual elas não estão. Receba, nobre Sena
dot Olavo Pires, a nossa solidariedade pessoal 
e, mais uma vez, a solidariedade, já manifestada, 
da nossa Béincada. 

_O_ SR. OLAVO PIRES -Obrigado, nobre 
senaaor. 

O Sr. N"ey Maranhão - Permite-me V. Ex" _ 
um aparte?-

0 SR. OLA \~P PIRES - Com prazer, nobre 
Senador. 

O Sr. rfey Maranhão -Nobre Senador Ola
vo Pires. tenho certeza absoluta de que V. &, 
neste instante, tem a solidariedade unânime, inde-
pendente de partido, de todos os seus campa-
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nheiros que representam nesta Casa o poVo brasi
leiro. Cito, nesta Casa, o mesmo episódio da tru
culência policial, a que V. Ex• está sendo vitima, 
em que, nos idos de 1955, quando eu era Depu~ 
tado Federal, repre-sentando Pernambuco, e o 
Eresidente da Câmara era o grande brasileiro, o 
gaúcho General Flores da, Cunha. A casa do nosso 
aguerrido Deputado Federal, pelo Estado do Rio, 
Tenório Cavalcanti, foi cercada pelas tropas do 
ExérCito, e S. Ex!', o General Flores da Cunha, 
Presidente da Câmara - fui testemunha, pois 
acompanhei o episódio com alguns companhei
ros-, fomos à casa do Deputado T enório Caval
canti, cercada por denúncia, também anónima, 
como esta que atinge V. Ex~, dizendo que ele pos-
suía armas na sua casa. Chegando lá, o Sr. Presi
dente da Câmara dos Deputados, General Flores 
da Cunha, entrou, não pediu licença, porque tinha 
autoridade moral suficiente. Estava vendo que, 
apesar de ser a tropa do Exérdto, estava fazendo 
uma arbitrariedade. De lã, assisti a um telefonema 
dele ao Sr . .Ministro da Çiuerra, _naquela época 
o General Lott. que deu o golpe preventivo para 
Juscelino Kubitschek tomél! posse como Pr~si
dente do Brasil. O telefonema foi o s~Quinte: ··sr. 
Ministro da Guerra, estou aqui na casa do repre
~entante do povo brasileiro. Como Presidente des
ta Casa me solidarizo com este DepUtado, e tam
bém me considero preso junto _com alguns cole
gas que estão aqui." E desligou o telefone. Depois 
de 15 minutos, a tropa do Exército foi retirada. 
Tenho certeza absoluta de que, na pessoa do Pre
sidente desta Casa, o paraibano Humberto Luc~ 
na, essas medidas serão tomadas, inclusive com 
o Governador do Distrito Federai, que também 
já sofreu na j:>ele as truculências policiais. Esta 
solução será dada, e não serâ outra a não ser 
a demissão do Sr. Comandante da Polícia Militar, 
o único responsável neste episódio. Muito obriga
do, Senador Olavo Pires. 

O SR. OLA VO PIRES __:_Agradeço a V. Ex" 
o aparte, bem como aos eminentes Senadores 
que o antece~eram. 

O Sr. João Calmon - Permite-me V. Ex" 
um aparte? 

O SR. ÓLAVO PIRES -Com pi-ai:ér oUçô 
o nobre Senador João Calmon. 

O Sr. João Calmon- Nobre Senador Olavo 
Pires, ontem à tarde tive a oportunidade de, no 
Plenário da Constituinte, apertar-lhe a mão honra
da, conve_cido de que V. Ex" está sendo vítima 
de uma campanha sórdida. O importante além 
dessa homenagem unânTn'fé, dessa soUdarie_dade 
de todos os membros do Senado presentes nesta 
sessão, é que V. Ex• está em paz com sua cons
ciência. Isto que é realmente importante. 

- O Sr. Marcondes Gadelha - Permite-me 
V. Ex" um aparte? 

o SR. 0LAVO P~.Pols não, s~rtador. 
O Sr. Marc:ondes Gadelha -Nobre Senador 

Olavo Pires, o Senador Edison Lobão já traduziu 
o pensamento da Uderança do PFL a respeito 
deste assunto que a todos nos atinge e a tod_o_s 
nos aflige. Gostaria também de trazer a minha 
solidariedade pessoal a V. Ex" e a condenação 
mais veemente, pela ação trucu1ent.a da Policia, 
pela irresponsabilidade cometida por alguns bele--
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guins movidos, ~ab~se lá, por que propósitos. 
De qualquer forma atentando não apenas contra 
a dignidade de VU enquanto cidadão e enquan
to. Senador, mas atentando também contra os 
direitos humanos para os quais se supõe atribuída 
a sua responsabilidade. Quero também seja Sena
dor, deplorar o comportamento da imprensa nes
se episódio com sensacionalismo medíocre que 
não faz justiça às expectativas que a sociedade 
tem sobre essa agência fundamental de nossa 
vida democrática. As assodações grosseiras que 
foram feitas entre V. Ex" e_ um piloto nos Perdidos 
confms do interior de _São Paulo ou de éilguma 
cidade do Centro-Oeste,_ na verdade refleterit uma 
precipitação, uma ânsia sensacionalista, absoluta
mente s_em qualquer vínculo com aquilo que es
peramos da nossa imprensa, com aquilo que es~ 
peramos que represente o pensamento ou a gran~ 
deza dos homens de comuntcaçao no Brasil. 
Tem V. Ex' a nossa solidariedade, o nosso apoio 
e, uma vez mais, a reiteração da nossa conde-
nação às violências que lhe foram ·cometidas pela 
Polícia e pela imprensa 

O Sr. Meira Fllho- Prezado Senador Olavo 
Pires, V. Ext me permite um aparte?" 

O SR. OLAVO PIRES- Com prazer, Sena~ 
dor Meira Filho. 

O Sr. Melra Alho - Quero ratificar todas 
as manifestações da Cas_a, através dos nossos 
companheiros Senadores. E tambérri extemar a 
minha preocupação, já manifestada por· alguns 
Senadores, nesta tarde. Se faz isso cOm iJ.ri1 Sena· 
dor que recebeu o mandato do povo, se faz isso 
com um Senador que tem imunidades Parlamen· 
tares, o que é_que não se faz com a nossa humilde 
gente aí nas cidades-satélites e_ no interior? Esta 
manifestação, a preocupação que passo à Casa, 
porque, no que diz respeito a essas atitudes poli
ciais arbitrárias e sem sentido, estamos receben
do, no rádio, onde ainda continuo_ aS mesmas 
denúncias, os mesmos reclamos. Tenho abSoluta 
certeza de que o Presidente Humberto_ Lucena 
há de tomar providências séria_s no que diz res
peito a esse caso, e V. Ertein de nossa parte, 
corno já demonstraram todos_ os pares, a solida
riedade desta Casa e, conseqüenteriteiite, a· minha 
também. 

O SR. OLA VO PIRES - Obrigado nobre 
Senador. 

O Sr. Aureo Mello - Permite V. Ex• uma 
aparte? 

O SR. OLAVO PIRES- Com prazer. 

O Sr. Aureo Mello- Nobre Senador, sou 
daqueles que entendem que o momento em que 
assumimos urna cadeira nesta Casa, ou em nossa 
congênere, a Câmara dos Deputados, estamos 
como se fôsse um sacerdote, ungidos de nosso 
mandato, como se fosse uma veste talar, e daque
le momento em diante passamos a ser figuras 
praticamente sagradas, porque, num país de 140 
milhões de habitantes,_s.omos apenas 72 repre-
sentantes de uma grande coletividade. E é-sabido 
que um Senador da República, pelo- menos se 
fala nisso à boca pequena, tem patente de Mare
chal, tem prerrogativas que somente um crime 
de caráter absolutamente inafiançáVel e compro
vado daria oportunidade a _que se tentasse fazer 
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aplicar ã lei, o que fatalmente seria referendado 
e_ apoiado pela Cas~ mas não _sem a consulta 
devida, sem a tramitação competente e sem as 
normas imprescindíveis a que a respeitabilidade 
desta lntituição seja mantida. Entendo, Sr. Presi
dente, especialmente, ser necessário que sejamos 
rnªis Pern guardados na nossa integridade física, 
em funçã9 do de~empenho do nosso próprio 
mandato._~ Segu~ança _do Senado, órgão infeliz
mente ainda defidente, deveria ser devidamente 
preparada e condicionada, Inclusive- .com porte 
de a:rma, a que sequer tem direito, através de 
cui.So _adequado na Polícia Federal. Na Segurança 
do Senado, temos bacharéis e pessoas fisicamen
te qualificadas para garantir a segurança dos Srs. 
Parlamentares, particularmente a dos .Srs. Sena
dores. Assim, esses deveriam ser preparados de 
forma a defender-nos adequadamente na nossa 
função ungida de Senadores da República, en
quanto durasse o nosso mandato; e não dessa 
maneira que nos parece aindª pri_!!litiv~. com sim~ 
pies guardas da Confederal, ganhando __ sa1ários 
bastante pequenos, despreparados e expostos à 
violênda Semelhante a essa que foi cometida con
tra V. E}clo e contra todos nóS. É uma sugestão 
que, respeitosamente, formulo à douta Presidên
cia da Casa e à Mesa desta Assembléia, para que 
~ja f~ita uma preparação adequada, porque a 
própria polícia do Senado tem a responsabilidade 
âe manter e evitar que episódios desta natureza 
aconteçafn eilquantb forrnosSenadores~da Repú
blica. 

O SR. OLAVOPIRES- Sr. Presidente, Srs. 
S~a~ores, faço questão de salientar que tão Jogo 
passado o lamentável episódio, o cidadão, Sena
dor_ Olavo _Pires tem sido diutumamente alvo do 
apoiamento da população de Rondônia, que envia 
te1egramas, envia telex. me prestigiando nessa ho
ra difiCil-. 

Tenho sido prestig_iado pelos políticos de Ron~ 
dôni~ e tenho sido prestigiado também pelos nos~ 
sos eminentes companheiros nesta Casa, não só 
atr<!_vés de visi~ ao meu.~partamento como tam
bém quando aqui cheguei fui e·-continuo sendo 
cercado pela solidariedade e pelo carinho, amiza~ 
q:e! apreço de todO$ os Senhores. rsto é_ a parter 
gratificante da catástrofe. 

A9radeço sen-sibmzad·o em~ctona-do mesmo 
aos nobres pares e peço a D_eus que nenhum 
dos Senhores venha a atravessar essa hora difícil 
que me está. _atingindo. 

--ConcluindO; soliCito do Sr. Prestdente que oficie 
à· Mesa da Assembléia Nacional Constituinte, ao 
Sr. f\1inistro_ da Justiça, dando-lhes conhecimento 
do teor da minha manifestação, e também ao 
_SeflhorpreSidente da RepúblicaJosé SaiTley, para 
_res.QUãfdO de lnmha honra e dignidade desta Ca
sa. 

SOlicito, também, a essa impren'sa que, apesar 
dos seus desvios, apesar de suas falhas, continua 
s.eitdo mereC:edera do nosso respeito, imprensa 
essa que tem a importante misSão de b_eni infor
rhâ'{ a-toda população brasileira, que, por genti
leza, evíte, afaste das noticias escandalosas, afaste 
dO -sensac.lorlãlismo e aguarde a apuração dos 
fatos, após o que me coloco à disposição dessa 
·mesma imprensa para ser sabatinado por essa 
imprensa, para ser revistado moralmente por essa 
imprensa, porque nada devo e nada temo. 
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Aproveito, também, a oportunidade, concluin
do. para convidar a imprensa brasileira, que foi 
tão presente nesta hora inconveniente de minha 
yida, que vá até Rond§nia ~ot"JJ:!~cer _a_ F~nçt_~~ão 
Olavo Pires e_ ver a -obra que este Senador; tachãdo 
como traficante ou como _acobertadÕr de trafi
cante d.e drogas, desenvolve no seu Estado, e 
tenho certeza de que essa imprensa passará a 
nutrir por mim outro posicionamento. 

Agradeço a atenção de todos _os. Senhores, 
agradeço a concessão da Presjdênda ao .tempo 
a mim permitido. 

Adianto aos meus P"ãres, nesta Casa, que" entrei, 
erri. 1982, neste Congresso Naciona~ c-om a cabe~ 
ça erguida e com a cabeça erguida vou continuar. 
A minha vida pública, como já disse, é um livro 
aberto e tem nas suas páginas o _teor da honesti
dade, do respeito e da defesa dos interesses do 
povo brasileiró. - - - -- -- -

Muito obrigado. (Muito b~! Pa1mas.) 

i5Uraflte o discurso--do--Sr. O/avo Pt-res, o 
Sr. Humberto Lucena deixa a cadeira da Pie
sidênc;_ia ... _ que é-ocupada pelo Si: Franciscó 
Rollemberg. _ . , _ . 

Durante o discurso_ do Sr. Olavo Pkes, o 
Sr. Francisco Rollemberg deixa a cadeira da 
Presidência, que é ocupada pelo Sr. Hum~ 
berto Lucena. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -
Nobre SenadOr Olavo Pires, a Presidência aten
derá élo requerimentO fmar do díScürso de V. fr 

O- SR. PRESIDENTE (Humberto Luce-na) -
Concedo_ a palavra ao nobre Senador Teotonio 
Vilela Filho. -

O SR. lEOTOI'IIO VILELA FILHO (PMDB 
-AL Pronuncia o seguinte discurso.) -Sr. Presi
dente, Srs. Senadores:__ 

Alagoas está comemorando uma data particu
lannente expressiva não apenas para o Estado 
como para a própria hfstória da comunicação no 
Brasil: os 80 anos doJomal de ~goas. A histó
ria desse matutino, que_é hoje o mais antigo jornal 
em circulação nas Alagoas, é sobretudo uma his
tória de coragem e resistência, tecida com a abne
gada persistência dos pioneiros, e com a paixão 
romântica dos_ idealistas. 

Nascido na oposição, inspirado por um ideal 
cívico,_ como escreveu em edito ria] o fundador 
Luís Magalhães da Silveira, o jornal, des_de s1.,1as 
primeiras manchetes~ lançou-se à luta contra as 
olig~rquias que dominavam o Estado no início 
do século. Seus diretores foram ameaçados e em~ 
boscados- _a redação enfrentou ti tos e persegui
ções. Mas _com a mesma coragem c:om que ven
ceti a prepotência do poder, _superou também 
a indigência de _uma conjun_tura adversa~ o jqrnal 
saiu às ruas_ apenas quinze anos depois de Maceió 
ter sido transformada na capital do Estado, num 
periodo em que os dolentes carros c;te boi ainda 
gemiam nas suas ruas. Mais ainda: o jornal_ deixou 
o prelo quando o Estado tinha somente 662 míl 
habitantes - é __ em tOdas as 184 escolas alagoa
nas não estavam mais que _6 mil alunos. Resu
mia-se_ a poucas centenas no Estado inteiro os 
que sabiam ler. 

Como, então, ·laitçar um jornal diário, quãndo 
praticamente não havia anúncios nem vendas 
avulsas e as assinaturas se contavam à base da 
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unidade por quarteirão ou por rua inteira? Só a 
loucura romântica dos obstinados_ como o_ pio
neiro Luís Magalhães da Silveira o -e)cplicarià~ Ou 
a percepção clara de que a nossa -terfã, como 
escreveu ele, "precisava de um Órgão que fosse 
clarim a anunciar ao povo a alvorada de uma 
nova era". E_assim o foi. Em 80 anos:-a- Jornal 
de Alagoas participou intensamente de todos 
os momentos que marcaram a vida e o desenvol
vimento do meu Estado. Comandou a derrubada 
das oligarquias, integrou-se ao movimento pela 
industrialização do Estado. Informou e formou. 
Abriu suas_ páginas para jovens talentos que de
pois encantariam a Brasil, como Graciliano Ra
mos e Jorge de Lima. Forjou políticos e_intelec
tuais. E em sua trajetória de serviços. o jornal 
cuidou de integra~ pela informação o Estªdo intei
ro, num trabalho hoje naclonalmente-reconhe
ddo. Foi assir'n -que o Jornal d~ _Ãlagoas arreba
tou, ano passado, o prêmio "ESSO" por sua con
tnbuição ao jornalismo, pelo lançamento dos ca
dernos do interior, que integram as oito -regiões 
alagoanas, o jornal s~rvindo de porta-voz a 98 
municípios. O diretor de hoje, Aécio Djpiz, conti
nua e aprofunda o pioneirismo do fundador Luís 
Magalhães da Silveira. ~- _ 

Nesses 80 anos em que contou_ il~ til~9_ria! 
o joma1 nem sempre gozou da liberdade de im
prensa, que é um de se~ _QJrehos. Mas sempre 
respeitou o direito a infohnação, ·que é um· de 
seus deveres. Só por isso .é que muitos dos acon
tecimentos políticos do meu Estado, que facil
mente teriam passado ao largo da opinião públiCa, 
protegidos pelas sombras do Poder, ganharam 
repercussão e tiveram desdobramentos decisivos 
na história estadual. - -

Nenhum jornal, por Certo, chegaria tão longe 
como o Jornal de Alagoas, sem essa perse
guição obstinada da verdade e sem a luta inces
sante pela liberdade em toda a sua dimerlsão: 
Mas também nenhum alcançaria a admiração-que 
hoje lhe tributa a opinião pública sem que hou
vesse garantido e respeitado, edição a edição, o 
direito social à informação. O Jomal de Alagoas 
tem usado a liberdade de imprensa para Qãrantir 
a informação de interesse público e, por esse mo
tivo, já não é hoje um património apenas de seus 
editores, mas de Alago as e de todo o Bras~. (Muito 
bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -
Concedo a palavra ao nobre Senador Jutahy Ma
galhães. 

OSR.JOTAHYMAGALHÁES(PMDB_:BA. 
Pronuncia o seguinte discurso) -Sr. Presidente, 
Srs. Senadores: 

O Govémo acaba_d'e ~uQCiâ_r rjÕVà 5Upef5afri 
agrícola. Aplaudida como a maior dos anoS recen-· 
tes, seu anúncio foi feito pelo próprio Presidente 
da República. São, afinaL nada menos que 67_ 
milhões de toneladas de c:ereais. ~ oleaginosas 
destinadas ao abaste<:imento interno e ao Iller':" 
cado externo. - - ·-·- -_·- · · 

Vista globalmente, esSa fabuiOs~ safra Ti~o per~ 
mtte vislumbrar os enormes desequilíbrios exis
tentes entre os produtOs_ destinados à ex_p_orta_ç~o 
e os direcionados prioritariamente ao mercado 
interno. De fato, o comportamento recente da 
produção bras~eira se revela irregular frente às 
mudanças tecnológicas experimeiltadas pelo se
tor. Os produtos preferencialmente destinados a_o 
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-mercado externo Cl~ protegidos por políticas go
vefriameritais ãpresentam alto grau de tecnologia 
e boa prodUtiVidade; já os orientados basicamente 
~O abastecimento interno não adotam tecnologia 
çàPftàl~inteiis!Va; apfesefitarido tendência geral de 
aec:reScimo na produtividade e, até, na produção. 

ESse é[uadro é: altamente preocupante. Na ver
_dade, caso não sejam sanado!iOS d~oS, a queda 
na produção desses cultivos p-qde comprometer 
gfavemeltte o abastecimento interno. Por isso, ur
g_e- analiSaf-criticamente a atuação do governo, 
que, seja por meio de políticas de estímulo à pro
dução ou de int~rvenção no mercado, constituiu
se õ.wn âos fatores determinantes para o Süc:esso 
ou o fracasso de uma safra, --

Vejam<:niO oomportãmehtO 'das cUlturas em re
laçãO ao abaSte<:irilehtõ interno, à geração de ren~ 
da e-empregonomeioffii"al e, quando necessário, 
6 des-empenho no inercadd exportador. Como 
os efeitos do_ Plano Cruzado estão presentes no 
desempenho agricola -de 1987 e estará no de 
1988, torriá-lo-emos cCililo ponto de partida. 

B'i'l primeiro lugar, analisemos o de!>empenho 
dãs cuJturas destinadas basicamente ao abasteci· 
meritOhlterilo, fais corri o feijão, artoz, m~ho, man .. 
dioca. ESSe g"rupô tradicionalmente apresenta bai
XOs renâimentos por hectare, relaÇões de troca 
desfavoráveis Com o setor industrial e ausência 
de tecnologias capital .. intensivas. Compondc>-se 
·de produtos oriundos, na maioria das vezes, das 
pequenas propriedades rurais, qUe geralmente 
objetivam o auto-abastecimento e comerciaJizam 
os-eXCedentes, seu comportamento merece uma 
pequena análise. 

O feijão, por exemplo, tem apresentado um 
quadro de eqúi1íbrió precário entre a oferta e a 
demanda, esta deprimida em função da redução 
do poder aquisitivo da população. N.os_ últimos 
três anos, o preço mínimo pode ser considerado 
satisfatório mesmo com as -variações sazonais e 
as diferenças por variedade. Assim, durante a co
mercialização do feijão da sec:a, entre março e 
agosto de 1987, o preço recebido pelos produ
tores pauJistas, para a variedade carioquinha, va
<iou entre Cz$ 468/Cz$ 1.362 a saca, valores supe
riores aos Cz_$ 429/Cz$ 639 a saca garantidos 
pela política de preços mfuimos. O feijão preto, 
o mais popular, é tabelado no varejo e nem sem
pre tem apreser:ttado preços compensadores. 
Embora possa apresentar produtividade de até 
2.000 .kylha, quando a cultura é condL,JZida tecni
camente, a produtividade média a nível de Brasil 
tem ~ari?~d() e1n tomo de_ 500 kg/hectare. Na safra 
de 1986/Hiã7, a reduç~O da área plantada foi 
compensada por aumentos de produtividade, de
~4os1. piins;ipalmente, a fatores climáticos favo
mveg,---

_Nª9_existem exCedentes para a fonnaçãÕ de 
eStoqu~s:regula'dores. Assim, o GoVerno na. even,;. 
tualidade de uma quebra de produção dos níveis 
de consumo, ver-si::--á Qbrigcido a importar para 
atender a· mercado interno. 
·o Produto-essencial para a alimentação das popu
lações de baixa renda, deveria contar com uma 
política especial de incentiVo, baSeada em preço 
e-C:rédito de custeio. Conio responde bem à irriga
ção,_ ml.!ito poderia sei- -feffô Para incentivar seu 
c:yitiVO .nos projetas de "irrigação em implantação 
na ReQião Nordeste. _ 
-A situação do milho não se: distancia muito 

da dp f~ijão. Çõm6 oia_safra de um ~no está profun-
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damente relacionada com o SUC4!5SO da comer
cialização da do ano anterior, a Safra cfe rOüho 
de 1988 teve sua área reduzida eril função dos 
preços lnsatisfatórios vigentes logo após a colhei~ 
ta, no segundo trimestre de 1987, Nesse períod_o, 
os preços de merc:ado situaram-se abaixo do pre-. 
ço mínimo e, como em julho a_d~o de plantio 
é conSPlid_ada, a redução nos preços reais em 
relaçãO às cotações da soja, hoúve retração na 
área semeada. Com o decrêsci_I]10 da produção, 
os preçoS-pagos ãõs agricultores devem aumen· 
tar, proporcionando maiores lucros. _ _ 

A estimativa de produção, em março do cor
~nte ano, era de 23,4 milhões de toneladas, infe
rior enl 14% às 26,8 milhões de toneladas_Produ
zfdas em 1987. Mesmo considerando o estoque 
de aproximadamente 3,5 mllhóes de toneladas 
em poder do Governo e a redu!;ão na demanda 
devido à crise" na aVicultura e suinocultura, os 
preços devem reagir satisfatoriamente. 

Cultivo que responde com presteza aos eStimu
los de pre'ço e crédito, apresenta nos últimos anos 
precário equilíbrio entre a oferta e a c:lemanda, 
nem sempre tendo atendidO plenamente .ãs ne
cessidades do mercado nacional. Na última déCa
da, o a"Ovemo importou aproximadamente 9 mi
lhões de cereal para responder a situações de 
escassez decorrentes, principalmente, da ausên
cia de programàs de esti-mUlo à produção e co
mercialização do produto, bem como da inexis
tência de uma política contínua de fonnação de 
estoques, com base na produção nadonal. 

Outro prOduto essencial para o abastecimento 
interno, o arroz, vem sofrendo os efeitos da if}ter
venÇão govemafuental com ~ presença de gnm
de~ estoques que deprimiam, e ainda deprimem, 
o preço recebido pelo produtor. 

Há dois anos o Brasil produz mais arroz do 
que consome. Apesar disso, o Governo vem im
portando o produto sistematicamente, dificultan
do tanto a COll).ercia!ização quanto _o escoamento 
da ~fra. Em 1986, ·durante a vigência do Plano 
Cruzado, foram importadas 2 milhões de tonela· 
das de arroz em casca, e no ano de 1987 foi 
iniciado com um estoque de_ mais de 3 milhões 
de toneladas. Este ano, o estoque inicial estimado 
é da ordem de 3,5 milhõeS de toneladas, que, 
acrescidas das aproXimadamente 1 O milhões de 
tone_ladas previstas para a safra 1987/1988, revela 
a existência de grande excedente, pois o consumo 
interno está calculado em 9,5 milhões detõnela
das. É Claro, no caso do arroz, a possibilidade 
de atendimento à demanda pela produção inter
na; C!OthO também é clara a intervenção desas
trãda do Ciovemo na sua comercialização. 

OJtro produto básico para abastecimento é o 
trigo, cultura caracterizada pelo bom nível tecno
lógico e pela tradição empresarial dos seus produ· 
tores. Em 1987, a redução da área plantada foi 
compensáda pelo aumento na P~odutlvidade, 
conseguido não apenas devido à situação favorá
vel, mas também à adoção de técnicas de cultivo 
mais eficientes. 

Como houve queda no valor reaf do produto, 
que se aproximou, assim, das cotações realizadas 
no mercado externo, apenas triticultores eficien
tes, que tiveram alta produtividade, obtiveram 
lucro e, conseqüentemente, foram-capazes de 
pennanecer na atividade. 

Com a retirada do subsídio, o consumo deve 
estabilizar~se ~m aproXimadamente 6,5 milhões 
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de toneladas. Com- isso, a -pfeõCUpãÇãO do _setor 
são os·acordos internacionais firmádos pelo Brasi1 
com o Canadã e Argentina, _que prevêem impor
tações de aproximadamente 2_milbões de tonela
das por ano,juJgados Qesnecessários e excessivos 
pelos triticultores bra_sileirQS. . 

Em outraS palavras: o trigo, um cultivo que 
aPieseOta níve_t _tecnológico capaz _de satisfazer 
a quase_ totalidade da demanda interna, encon
tra-se, no· '1lomento,- ameaçado pela política de 
importaçõeS do Governo. . • ___ . ___ . _ _ 

Para finaliz.ar, merece análise a situação da 
mandioca, o mais importante do ponto de vista 
das regiões Norte e NordeSte, produto_destinado 
ao mercado interno. _ _ _ __ _ _ 

A p[-odução da mandio_caJlem sofrendo paula
tina redução, devido, em p'arte, ao des1ocamento 
de demanda resultante do subsídio ao trigo. 

CoJn a 'retirada dos.ubsídio, porém esse quadro 
deve mudar radicalmente. Entretanto, é bom lem
brar que· as alterações no~_ hábitos alimentares 
não serão_ fáceis, pois, .há mais _de vinte anos, 
·a pOJ:)uiâção está habituada ao-consumo dos sub
produtos. do trigó. Reverter a situação, pelo menos 
no curto prazo, não será fácil. 

Também, riO Norde*, os __ benefícios conce
didos ao milho importado restringiram o mercado 
para a raspa de mandioca· "seca ao sol" e que 
poderia ser_ utilizada para arraçoamento animal. 

Além da retração da demanda, motivada pela 
existência de substitutos mais baratos - milho 
e trigo-, a mandioca é um produto característico 
dá pequena proj:>riedade de subsistência, geral:.. 
mente cultiv~da em terras pobres, sem a utilização 
de tecnologias destinadas a _aumentar_ s_u-ª produ

, tividade. Um fato que merece atenção na aná1ise 
é o alto preço da (arinha obse!Vado nos últimos 
meses, devido, em parte, à quebra da produção 
no Nordeste. A titulo de exemplo -em fevereiro 
deste ano; o FIBGE infofffiou que a Bah.ia, o maior 
prodll;tor nacional, teve sua produção reduzida 
em 13% i'elatNamente à Safra de 1987, que, aliás, 
já havia apresentado uma-redução de 27,4% em 
relação à produção de 1986. 

O estabelecimento de preços mínimos estimu
lante_s para os agricultores e a organização da 
prOdução de farinha de modo a atender a maior 

· detnanda pé:lo mercado_ de massas alimentíci~s 
e panificáveis deCorrente da retirada do subsídio 
do trigo~ são aspectos que devem merecer a aten
ção do Governo no curto e méd[o prazos. Tam
bém o fato de que apenas. 0,4% dos recursos 
da Política de Garantia de PreÇos Mínimos foram 
utilizados _com derivados da mandioca em 19_85, 
comparado com 11,6% para o milho, 21,5% para 
o arroz e 6,8% parâ o- feijãó, indica que deve 
·sér incentivado o_ a:c:esso, pÇ>t parte dos produ
to'res, às .políticas de crêdito e comercialização 
já ':7ffi vigor .. ~ás, .consid,eraiido informações refe
rentes à concessão do crédito de custeio em 
1985, temos que, no Nordeste, 90% dos agricul
tores que utilizaram esse tipo de_ crédito para a 
mandioca eram da categoria mini/pequenos. Na 
região Centro --sul, embOra mini/peQuenos pro
dutores absorvessem 66% do crédito de custeio 
para essa lavoura, a participação dos médios e 
grandes agricultores ~22-% e 12%, respectiva
mente~ indica maior presença de propriedades 

. voltadas para o atendimentO do mercado e uma 
menor l"epreseo.tátiVfdade p~ra os estabelecimen-
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tos_volta._d_os para o cultivo da mandioca a nível 
de subsistência. 

como se vê, nos produtos destinados ao abas
te.~imEmto intemo,- destaca-se a. grande interfe
rênÇia- do _Qovemo na, fa:;;e de Comercializ.ação, 
g~al!!len..~ --~través de importações para forma
_ç,_ãQ de estoques e conseqüente redução nos pre
ços· pagos aos produtores. Talnbém-_obServa-se 
a auSéiicia de _uina política continua de médio 
prazo, visando eSpecificamente ao abastecimen
tQ,__V..ejamos, agora, o comportamento do café, 
(1a soja e da laranja, cultura~ tradicionais no País, 
cujos produtores apresentam, via de regra, bom 
nível tecnológico. 
- -Dentre os produtos de exportação, o mais tradi
cional é o café, cujo preço, a partir do último 
trimeStre_de 1986, entrou em declínio, agravanâo 
sobremaneira a situação dos produtores, endivi
dados pela incidência da correção monetária nos 
emp_résti_mos contraídos durante o Plano Cruzado. 

1987_ foi um ano marcado por grande anorma
lidade, já que a escassez do ano anterior, devido 
à política de retenção efetuada pelo IBC, transfor
mou-se em aumento da oferta. Os preços pratica
dos no início desse ano foram os piores num 
perfodo de 15 anos. Apenas a titulo de exemplo, 
em_ junho de 1985, com o valor_ de 2_sacas_de 
café se. comprava 1 tonelada de adubo, enquanto, 
em dezembro_ de 1987,_eram necessárias_4 sacas 
para adquirir o mesmo insumo. 

Um dos aSpectos mais marCantes dos produtos 
de exportação em relação aos de consumo inter
no é a maior orgariizaçã6, e, mesmo, eficiência, 
no mercado. Por exemplo, em 1987 o lBC alterou 
as "normas de exportação instituindo uma contri
buição de 8% do valor do preço mínimo de regis
tro·e·à eliminação da cota globãl de exportação 
e-a das empresas. Ainda no ano anterior, foi criado 
o Fundo de Defesa da Economia Cafeeira-{FUN
CAFÉ), conl o ·objetivo de garantir o escoamento 
da produção, favorecendo a_auto-s.ustentação do 
setor -cOm a utilização de- recursos prõVeriiente"S 
de_ uma_ parcela de contribuição sobre o preço 
da saca exportada. Também merece destaque 
_o r'e"tomocdo Brasil à OIC--Or9anização Interna
cional do Café, tendO recuperado sua participação 
m~s cotas. 

A política de preços praticada pelo GOVerno 
tambérnJem sido satisfatória, e afi_ c~ções d_e
vem alcançar níveis mais lucrativos ainda em 
1988. Pai'â a·- sacra -é ·esperadO Urri decré-Scimo 
da produção, neste ano, o que permitirá- aos pro
dutores cotações mais compensadoras no médio 
prazo. 

-Outro produto tipicamente destinado ao mer
ca_do externo_ é a soja, q1,1e juntamente com seus 
subprodutos ocupa pos1ções de_ grande relevân
cia n_a pauta de exportações do País. Uma das 
C~@~~rístiças mais niar_car:rtes dq_ produto foi sua 
expansão rápida, notadamente na região Sul, on
de se benefldou da infra-estrutwa existente para 
o bigo-;__-t~ridO -~próVeitãdo melhor as máquinas, 
terras e até a mão-de-obra. Cultivo que apresenta 
bo!fl nível tecnológko, a~pt9u-se ao Brasil Cen
tral e, mesmo no Norte e Nordeste, apresenta 
boas per_-ªP:ectivas de adim~~Ç~º'-. Sua intr9dução 
em novas regiões produz grandes mudanças, sen
do ag_~hte (iq e_~l;l~lecimento do mod9 <;t_e produ
ção capltal~sta, e_ ~mula para o surgimento de 
cooperativas e agroindústrias, e para o desenvol-
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vimento de serviços e indústrias ligadas ao pro
cesso produtivo. 

Para 1988, a expectativa é de aumento da pro
dução, especialmente devido ao acréscimo de 
área cultivada. 

A situação da soja, importante produto da pauta 
de exportação, é- alvissareira. Desde o s_egundo 
semestre de 1987, os preços vêm reagindo, e 
as estimativas para 1988 são de cotações mais 
ahas que as obtidas na média dos últimos três 
anos. No período junho/dezembro de 1987, os 
preços internos subiram 104% para o grão, 118% 
para o farelo e 165% para o óleo, num contexto 
de inflação da ordem de 37,4%. 

Entretanto, há um ponto de intranqüilidade. 
Sendo f.3voura multo tecnfficada, o _cultivo inten
sivo tem degradado os solos, notadamente no 
Rio Grande do Sul, onde existe necessidade de 
créditos especiais de inveStimentos para recupe
rar e prese!Var as áreas atingidas. Também o alto 
custo financeiro doS inveStimentos é fator de preo
cupação, pois, embora a taxa nominal de juros 
esteja entre 7 e 9% a.a, a exigência de recipro
cidade pelos bancos, cobrada das mais diferentes 
formas, pode _atingir 13 a 15% a._a, sem dúvida 
uma das taxas de juros mais altas do mundo 
para o setor agrícola. -- - -- -

Para a la~anja, 1988_ apresenta prognósticos fa
voráveis, tendo a produção apresentado tendên
cia à retratação relativamente à safra 1987. Entre
tanto, mesmo com o declínio da safra, as indús
trias devem produzir 750 mil toneladas de suco, 
com uma receita estimada da ordem de 1 bilhão 
de dólares. 

A redução na demanda interna da laranja de 
mesa não deverá alterar o equihbrio entre a oferta 
e a demanda, devido à quebra de produção. As 
condições do mercado internacional indicam que 
o Brasil poderá realizar bons negócios, podendo 
até conquistar novoS mercados, como os da 
União Soviética e Japão. 
__ No _que se refere às carnes- bovina, suína 
~-ãvícola-o quadro é preocupante, especialmen
te para a pecuária de corte, cujos preços têm 
evoluído abaixo da própria taxa de infiação. A re
tração no consumo interno e as condições desfa
voráveis do mercado internacional levaram a um 
aumento no abate de matrizes e, conseqüente
mente, à redução no plantel, que, no caso da 
pecuária de corte, implica necessidade de vários 
ãnos de investimentos para recuperar a produção 
futura. 

A recuperação da renda real do consumidor 
brasileiro é a maior esperança de recuperação 
da produção de_cames no Brasil, pois a avicultura 
e a suinocultura têm capacidade de resposta mais 
rápida que a bovinocultura, com efeitos multipli
cadores sensíveis no mercado de rações e produ
tos paritários aniflials. Na pecuária de leite, após 
um breve período de preços favoráveiS e·m 1987, 
a defasagem entre preços _e rostos desestimula 
o produtor, existindo a possibllidade de redução 
di3: oferta em 198_8. Aliás, esse problema poderá 
ser _ag(avado pela dimiriuição da oferta interna
cional, devido à política de redução seguida pelos 
Estados Unidos e Comunidade Econômica Euro
péia, além dOs trans-toinos- ocorridOS pelo Aci
dente de Chernobyl. 

O setor da produção de Jeite,_como o da produ
ção de carnes,. depende do poder aquisitivo da 
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população e se ressente c;la falta de politicas de 
incentivo que considerem os ciclos longos de pro
,dução da bovinocuJtura,~-~ característiCa _capital~ 
intensiva dos empreendimentos de avicultura e 
suinocultura. 

Diante desse breve painel, fica patente que o 
quadro agrícola brasileiro está cada vez mais dife
renciado entre atividades capital-intensivas e ativi
dades tradicionais. Constata-se essa diferença, 
mas não se considera o setor agrícola dividido 
entre dois modos de produção estanques. Antes, 
considera-se que os dois são faces d.a_ mesma 
moeda, etapas de um processo, prOfundamente 
interligados por fatores econõmfcos e sociais. 

Fica claro, também, que os produtos destina
dos ao mercado interno, como o feijão, a man
dioca, o milho, o arroz, o trigo, as carnes, leite 
e ovos, mais _suscetíveis às ocilações dos IT).e:r.ca
dos interno -~ extern<:~,- apresentarr:Únª-_ipr .c:l_if!cul
dade na adoção de teçnologías cap[tal-intensiyas 
e sofrem mais pelas intervenções gove_m5)mentai~s 
na comercialização devido à S® _representativi
dade no índice de inflação e conseqUente inte
resse do Governo em manter seus preçoS sob 
rígido contrai~. Ou_ seja, nO caSo_de PrO~l!-tós ~les-
tinados ao mercado externo, çoin exce,ção. de 
contigenciamentos event_u_ais, _q _Ggvemo incen
tiva a comercialização, no ca~o_~o~s- produtos diri
gidos ao mercado in~mo, ~ tabefa~~n~_s! ~Oh· 
gelados e estabelecimento de_p_reç~. atencfe !JlaiS 
às necessidades dos consumidores IJrbanos que 
a dos agricuhores, trazendo_ grande Cféses~ffiulo 
aosetor. _ _ _ _ -

:t: claro que não apenãS os-lrlCel1iiVOs ae·prêç6 
definem a produção: créQito, _políti_cas de preços 
mínimos e seguro agrícola também são respon
sáveis pelo aumento ou redução da oferta agrí
cola. Mas, por ora, basta termos analisado, ain(ja 
que brevemente, a sit~ação atual da pr~~l:l_ç_~o 
agrop~uária brasileira, bem como as diferentes 
ações do Governo relativas aos _principais P!odu· 
tos destinados ao mercado interno e externo. Polí
ticas de crédito e políticas de preço mínimo serãO 
objetos de pronunciamento específico em futuro 
próximo. 

(Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -
Concedo a palavra ao nobre Senador Jamil Had· 
dad. 

O SR. JAMIL HADDAD (PSB- RJ. Pronun
cia o seguinte discurso.) - sr~J~re_$idetlte, s~. 
Senadores: -

Quatorze de junho de 1928, Rosáriq, ~g~ntüÚs. 
Nasce_ Ernesto "Ch_e" GUevara, arg-ent,ino. ~~t~ 
nome é tão carregado de significação que eu po
deria dizer, como Neruda disse de Lênin: "Che", 
para cantar'..te, digo adeus às palavras". Mas é 
preciso que o Líder do PSB no Senado relembre 
a data do nascimento do "Çhe" não apenas para 
homenagear uma vida que se ergueu absoluta 
sobre nossa miséria, nossa ignorância e nossa 
dependência, como eK.e.mplo a ser segWdo, mas, 
também. para entendermos _y_m pouco melhor 
a nós mesmos, povo e Pátria_ d_e Q_e$esperanç~. 

Ao contrário dos países de língua -~spanhola 
da nossa América Latina, o brasileiro nunca teve 
consc::iência contin~nW. Já estudamos emôoSsits 
escolas que o Brasil faz parte da_Arrlérica Meridia
na] e da Amêrica do Sul, mas, que somos parte 
de uma realidade latino-amerlCari~ isto é_ algo 

recente_, E isto devemos muito ao "Che". Este 
ecumenismo latino que "Che·· nos delXOu como 
exemplo começou muito c_edo em sua vida._Ao 
einpreeOdêr-·c·om um ··amigo-_ longa viagem, da 
Argentina à Venezuela, "Che" inicia a jornada de 
sua con_~ciência intemadoilaiiSta.. Quando, em 
1954, na Guatemala, se identifica com o governo 
progressista de Jacob Arbens, e se vê obrigado, 
E~la contra-revolução vitoriosa, a atravessar a 
frontel_ra para o México, inicia a epopéia de herói 
modeino da segunda independência da América 
Latini\pOfSer feita}. 

Quatorze de junho 4e 1928, Rosário, Argentina. 
)'fasee. "Che" _Gqevara, guatemalteco. 

Ao conhecer fidel no México, integra-se ao g·ru
po de revolucionários cubanos. Será um dos 82 
homens. que em fms de 1956 desembarcam do 
frágil Gramma para_ depois de vencer a praia ini
ciar,-.mi Sierr~.Maestra, uma das mais notáveis 
sagaS de nossa história contemporânea. Desta
ca-se na-luta--fevolu<:íonârla que se~seguiu, como 
líder, cOmo mijitar e como político. Derrubada 
a ditadura sangrenta. deposto o ditador luciferino, 
vitoriosa a revolução, ocupa os mais altos cargos 
do governo cubano. -

Quatorze de junho de 1928, Rosário, Argentina. 
Nasce Ernesto "Che" Guevara, cubano. 

Fiel à sua trajetória de líder revolucionário desta 
imensa pátria latino-americaria; despede-se de Fi

- dei e do povo cubano para conduzir a luta guerri
_lheira na Bolívia. Em outubro de 1967, ferido e 
preso em coffibate, foi-friamente executado. 

Quatorze de junho de 1928, Rosário, Argentina. 
Nasce Ernesto "Che" Guevara, boliviano. 

Em sua fariioSa carta de despedida de Cuba, 
foi profético: 

"Toda nossa ação é um grito de guerra 
contra o imperialismo ... Em qualquer lugar 
que nos surpreenda a morte, bem-vinda seja, 

-sempre que esse nosso grito de guerra haja 
chegado até_ a um ouyidq _receptivo e outra 
rilào se estenda para empunhar nossas ar~ 
mas." -

Este é o_"Che" que os _imperialistas acreditaram 
haver derrotado em um COmbate, quando, na ver
dade, sua morte, como encarnação de suas pala
vras, foi transformada em suã penúltima vitória. 

Independente das formas de luta que lhe te
nham sido_ impostas pela sua leitura da realidade, 
é diamática a atualidade do "Che", porque- sua 

- vidfl é um dOs ni.éiioreS exenlplds de fusão entre 
a teorfa_e a prática. Para além das honrarias. o 
espíritO de ·sacrifício; para a1êm das p~a~s. a 
ação; Ci-=-ab-soluio de5pi-ezo pelo pertgo que, como 
disse Fidel, foi, também, seu calcanhar-de-aquiles 
cõmo chefe militar. Um homem assim é antes 

--de mais nada um exemplo de político. É õ ser 
j)Olític<felevildo ao~ mais-~ patamares dã hon
ra e d~ glória. E, se em sua teQria revolucionária, 
chamava permanentemente a atenção para o lu
gâr dd · exe_i'nplo revolucionário e seu poder de 
Cori_scleri~ção e organizac;ã() do povo: sua histó-
ria:_ tomou-s~ a_ expiessão viva_desga teoria. Para 
005, brasileiros, em ambiente no qual crescem 
os descrentes da política como espaço nobre de 
luta por dias melhores e por uma nova sociedade, 
leinbrai' o· "Che" é um chamamento não_ s6 à 
integraÇão latino--americana, mas, também, à 
uma participação política decisiva para mudar os 
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rumos da sociedade brasileira, que as elites que
rem gârrOteai- pela inc6ferença, a desesperança, 
o indiVidualismo e o descrédito na luta politica. 

Quatorze de jUnho de 1928, Rosário, Argentina. 
Nasce Ernesto "Che" Guevara, brasileiro. (Muito 
bem!) · · 

O SR. PRESJDENTE (Humberto Lucena) -
Conç__ed,o a palavra ao nobre Senador Mauro B_e-
nevides. __ 

O SR. MAURO BENEVIDES (PMDB- CE. 
Pronuncia o seguinte discurso.) -Sr. Presidente, 
Srs. Senadores: 

O trans.curso-do 33<:> aniversário da Universidade 
Federal do Cear;& não p<XIeria deixar de merecer 
registro especial. OoS Anais do Senado da Repú
blica, por sua extraordinária significação para· a 
vida educacional do Pais. 

F'undada por AntôrUo Martins Filho, seu primei
ro Reitor e notável Mestre do Direito, a UF<:, aos 
poucos, impôs--se à admiração, respeito e reco
nhecimento dos noSsos Qrculos culturais e cientí
ficos, graças a um funcionamento verdadeira
mente modelar, de todas as suas unidades de 
ensino superior e oUtros ór_gãos que integram a 
respeCtiva estrutui"ã técni~administrativa. 

Dirigida, presentemente, pelo Professor Hélio 
Leite- que soube reWlir uma qualificada equipe 
de eficientes e lúcidos colaboradores - ; aquela 
conceituada instituição vem assumindo uma po
sição de vanguarda em defesa de tudo quanto 
represente aspiração legítima do Ceará e do Nor~ 
deste. 

Algumas vezes, trouxe eu a debate, nesta e na 
tribuna da Assembléia Constituinte, questões per
tinentes à nossa Universidade, coino a íSoriOmia 
entre autarquias_ e fundações, já concre~da du~ 
rante a gestão do Presidente José Sainey, no con
texto de um movimento reivindicatório que sensi~ 
bilizou ponderáveis segmentos da sociedade civil 
brasileira. 

Mais recentemente, quando um malsínado de
creto, com_ vigência em boa hora sustado, atingiu 
as fundações de pesquisas e outras entidades vin
culadas às nossas universidades, re:c:lamei do Go
verno um imediato reexaffie da matéria, ponâo-se 
fim a urna situação constrangedora e vexatória 
imposta pela insensibilidade da tecnocracia. 

Agora mesmo, ali se promove uma articulada 
arregimentaçâb para viabilizar a implantação da 
Refinaria da Petrobrás no Ceará - pretensão 
sempre protelada, apesar de os indicadores técni
cos favorecerem o nosso Estado com a locali
Zã.çãÕ do importante ~ometlmento. 

Por ot.rt:ro lac:;lc;>~ ~-~~~ªç:ão do Proje~ qniver
Qdade, com· ampla discussiiO-Sõbre ·questõeS lí
gadas ao crescimento de Fortaleza e ao bem-estar 
de sua população, passou a ser coordenada em 
meio a um elogiável estilo de participação da co
munidade, esperando-se que resulte desse profi
CUO trabalho um correto alinhamento das mais 
prementes nec_essid!lldes de uma urbe que se 
aproxima dos dois milhões de habitantes. 

Com a tamanha identificação_, a Universidade 
Federal do Ceará tomou-se intérprete de todos 
os nossos anseios de desenvolvimento, daí por 
que o 3~ aniversário de sua fundação teria que 
ser saudado com o maior regozijo, num testemu· 
nho de reconhecimento aos que, durante estas. 
ttês décadas, tudo fizeram para engrandecê-la 
diante dos cearenses e da opinião pública bra
sileira. 
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O Sr. JamB Haddad - Sr. Presidente, peço 
a palavra como Líder, para breve comunicação. 

O SR. PRESIDEri'IE (Humberto Lucena) -
Tem a palavra o nobre Líder Jamil Haddad, para 
breve comunicação. 

O SR. JAMIL HADDAD (PSB '-- RJ. Como 
üder. Para breve comunicação. Sem revisão do 
orador.) - Sr. Presidente, a Casa tem conhe<:i
mento de __ m_anobras obstrucionistas que, junta
mente com outros Srs. Senadores, venho reali
zando nesta Casa. Alguns m9tivos nos levaram 
a tomar esse posicionamento. Um deles - con
versei, inclusive, _outro dia, com o nobre represen
tante do_ltamarati, nesta Casa, ·a nosso amigo 
Ouro Preto -se refere.à posição-do Brasil em 
relação à Organização pãra a Ubertação da Pa
lestina, 

Hoje, como propugnamos que o Brasil apóie 
uma reunião do Conselho de Segurança da ONU, 
tendo, de um lado, Israel e, de outro. a OLP, para 
que se encontre uma solução pacifica para o pro
blema do povo palestino, a partir do momento 
em que chegou ao Brasil o Ministro das Relações 
Exteriores da Organização -para a Ubertação da 
Palestina, Dr. Farbuk Kadoume, que será rece
bido, inclusive, por S. Ex' o Ministro das Relações 
Exteriores e_ pelo Presidente da República, este 
motivo deixa de existir. _ 

Deixo bem claro que continuarei na luta a favór 
da OLP, para que seja conce_dido o direito de 
essa Organização ter sua representãção diplomá
tica neste País. 

Senhor Presidente, espero que o nol(re -Uder 
do PMDB, que ora assumiu o comando da sua 
Bancada, espero que S. Ex", como já propus, se 
reúna com o Uder Marcondes Gade1ha e outras 
Lideranças com assento nesta Casa, para que 
possamos organizar a pauta, atendendo a todos 
os Estados da Federação, em termos de créditos 
concedidos pelo Ciovemo Federal, a fim de que 
progridamos em todas as yotaçOes nesta Casa, 
porque não é crível nem aPmissível que alguns 
Estados sejam segregados apenas em razão de 
terem os seus governadores um posidonamento 
político contrário ao do Presidente d~ República_. 

Este, Sr. Presidente, o apelo que faço às Ude
ranças com assento nesta Casa. A partir deste 
momento-, minha obstrução em relação à aprova
ção da inclicação dos Senhores emba[xadores q.ei
xou de existir. 

O Sr. Marcondes Gadelha- Sr. Presidente, 
peço a palavra para wna questão de ordem. 

O SR. PRESIDEJ'fi'E (Humberto_ Lucena)
Tem a palavra V. EJr 

O SR. MARCONDES GADELHA( PFL -
PB. Sem revisão do orador.) -Sr. Presidente, 
gostaria apenas de fazer um apelo a todos os 
senadores, embora saiba- que V. Ex' o fará em 
seguida, procedendo ao chamamento ·pela cam
painha, no sentido de que S. EJc!'" compareçãm 
ao plenário, para que possamos votar essas maté
rias, de extrema relevância, uma vez que hoje con
tamos com a colaboração e com a bo_a ~ontade 
de todos os colegas senadores, mesmo daqueles 
que estavam praticando obstrução, ·que declina
ram desse seu direito legítimo em favor dos objeti
vos maiores, do interesse maior da Nação brasi
leira e da nossa diplomacia. 

Então, peço a V. EX', Sr. Pre_sidente, que, em 
--seg~da ao pronunciamento do Senador Rachid 
___§a!~anh~ Derzi, faça um apelo pelo microfone, 
além da chamada pela <!ampainha. 

-- O SR. PRESIDENTE( _Hurnb.erto Lucena)_
Corlcedo a palavra ao nobre Senador Rachid Sal
danhaLlerzi. 

O Sr. Ruy Bacelai:..... Sr. PreSidente, -eu fiosta-
riã- ae.~~ _-, · · ·- - - -

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -
Há um oraQor na_ tribuna, nobre __ Senador. 

O Sr. Ruy Bacelar -Se V. Ex? me permite, 
tenho preferência, sou 6 pnmeíro Orador inscrito, 
e V.Ex• não está seguirido rigorosamente o Regi-
mento. - - -

O SR~ PRESp)ENTE( Humberto Lucena) -
V. ~ me perdoe, mas o nobre_ Senador Rachid 
Saldanha Derzi_está falando conlo Uder. 

O-Sr. Ruy Bacelar- Uder de quê? 

O SR. PRESIDEri'IE( Humberto Lucena) -
llder aa Maioria. -

· O Sr. Ruy Bacelar- Apesar de existir essa 
figura no Regimento, regulada pelo art. 64, quein 
subscreveu e deu podeies para que o eminente 
Senador Rachid Saldanha; Derzi assumisse a Lide
rança da Maioria foram os eminentes Senadores 
Fernando Henrique Cardoso, ex-Uder do PMDB, 
que hoje nem pertence- mais a este Partido, e 
Carlos Chiarem, ex-Uder do Partido da Frente Li
beraL Em _conseqüência; não vejo razão para o 
eminente Sen~dor Rachid Saldanha Derzi f~ar 
tomo üder da Maioria. Além do mais, Sr._ Presi

dente, consta no § 1 ~ do art. 64 que a indicação 
dos- Uderes, no caso da Maioria, inclusive, teria 
que sér subscrita pelos membros de __ cada ban
càda ou das bancadas. Se o emineri.te Senador 
Femãi'ldo Henrique Cardoso subscreveu e auto
rizOU em nomeOa-Bancada do PMDB, S. Ex" 
abusou de uma delegação que tinha de seus cole
gas e de seus companheiros do PMDB. Sendo 
assim, e em conformidade _com Q_art. 64 •. § l ~. 
e haja vista que o emínente Senador Fernando
Henrique Cardoso não m_ais pertence ao PMDB 
e nem mais Uder_ ~_e _já que não consta em 
mãos de V. Ex.' um documento credenciando o 
eminente Senador Rachid Saldanha. Perzi como 
Uder da Maioria, cabe a mim reclamar de um 
direito líquido e certo, de aCordo com o Regi
mento .do_Sena_do_federal. 

- O Sr. ÊdiS~-~ l.Õbão - Sr~ Presidente, peçci 
a p~alavra para contraditar a questão de ordem. 

O SR. PRESIDEri'IE (Humberto Lucena) -
A ~~~id~ncia ia decidir, mas V. Ex!' teril a palavra. 

O SR. IID_Il:!O_N LOBÃO (PFL - MA Para 
questão de ordem. Sem revisão do Orador.} -
Si. ·preSidente, a questãO de ordem levantada ê 
no sentido de que as assinaturas do Uder do 
PMOB-e do Uder do PFL qu_e indicaram o emi
nente Senador Rachid Saldanha Derzi <:orno Uder 
do GoVe'rTiq jã- nãó -~lem: lnãi51 porque ·as duas 
Liderança.s _estão ocupadas por outros ~minen~s 
representantes. _ _ _ 

PelO qüe -entendo, as assinaturas Prevalecem 
na medida em que os atuais_ titl.llares d_as duas 
Lideranças, PMDJ? e PFL. nada reclamãram, não 
retiram a autoridade concedida ao Senador Ra~ 

chid Saldanha Derzi para exercer, em seu nome, 
a Liderança da Maioria. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -
A Presidência, realmente, verifica, pelas palavras 
do nobre Senador Ruy Bacelar, que S. Ex!' levan
tÕu uma questãO de ordem e v_ai -deçkJI~la. 

O R,egi,Jnento _e~elece no ~· 6:4: 
-"A Maioria, a Minoria e as representações 

partidárias terã-o líderes e vice-líderes. 
-~ - § 1 ~ A indicação dos líderes será feita em 

documento_ subscrito pela maioria dos mem
bros das bancadas partidárias e encaminha~ 
das à Mesa nas 24 (Virite e quáti'o) horas 
que se segUirem à instala~o da sessão legis
lativa ordinária." 

No_ cãsQ __ e_m tela, foi enviado à Mesa, à Presi- _ 
-dência, um documento com ·as àssinaturas dos 
então Uàeres Pernando_ Henrj_que Cardoso, pelo 
PMDB, e Carlos Chiarem; pelo -PFL, indicando o 
Seriadqr-Rachid Sãldanha Derzi para Uder Qa 
Maioria no Senado Federal. . . _ .. 

O[a, como bem aCentuou na suã- cOntradita 
6 Senador_Ed~Ii lobão, as ãssinaiuras daqueles 
Uderes. à época, continuam vá1ida&. _até o mo-
inentO em que os Uderes atUaiSnãb desautOrizem 
a composição dessa Maioria, IsSo porque a Presi
dência entende, como é óbvio, que os líderes re
presentam as suas respectivas bancadas. Portan
to, se prevalecesse o _raciocínio de V. Ex', por 
exemplo, um decreto-lei e uma lei as_sinc:td®_ por 
um E"residente_ da República _que já deixou o Go-
verno, com a sua sucessão fic;:ariam preJudiCados. 
No.entanto, pelo contrário, eles continuam preva-
lecendo na ordem jurídiça. _ _ ._ 

O entendlme-rito da Mes" é- que até -que os 
líderes atuais se dirijam d~ modo _contrário à Pre~i
dência, O Senador Rachid Saldanha Derzi conti
nua a ser o Uder da ~ioria _rio SenadO Federal, 

É a decisão da Mesa. 

O Sr. Ruy Bacelar- Y. Ex". me perm_ite? 

O SR; PRESIDEri'IE (Humberto Lucena) -
Veja bem, nobre Senador Ruy Ba_celar,_a decisão 
da Mesa não cabe ser comentada; pode haver 
recursos ao Plenário, mas o Regimento nª-_o per
mite comentários. Peço a V._.Ex" que acate a deci
são ou então recorra dela ao Plenário. 

O Sr. Ruy Bacelar-{o que pretend~-f~er, 
Sr. Presidente. Por uma questão até de ética parla
mentar, ética até individual, entendo que caberi~ 
à Mesa Diretora a admitir ~e errou. Errou, porque 
o-§- 1 ~ dO art. 64 do_ Regim~nto In~emo é clãro. 
Não hâ dúvida... - -

O SR. PRESIDEri'IE (Humberto Lucena) -
Nobre Senador, V. Ex', infelizmente, não pode co-
mentar a dedsãO da Mesa. O Regimento não o 
pennite. Pediria vênia a V. ~. por quem tenho 

- o maior apreço, para que não insistisse. A questão 
já está decidida. 

a· sf. RUy Bacel8f.~Vôu conClUir, Sr:-Pfesi~ 
dente. No meu modo de _pensar- V. Ex' nã.o 
pocleimpedir que eu assim o pense -:a Mesa 
rol_Ç:OniV~nte. -0 então Ude:r Femap.~~ Henrique 
CcirdõSõ~-ãbusóU c1a __ Q~legação- quii nós, SeuS 
companheirOs, a S.-Ex de!eganios. caberia. nO 
meu entender, ao eminente Senador Rachid Sal~ 
danha Derzi, por uma- queStão- até. de ética, apre
Sentafhoje, ou qUando pretender üsar a palavra 
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como Líder do Governo e_ da Maioria, um ~u~ 
mento subscrito pela maioria dos pares desta Ca~ 
sa. Se assim não o faz, e V. Ex- conC:-eâe-a palavra 
a S. ~. o problema é dele .e_não meu. É também 
de V. óe', porque não está cumprindo, no meu 
entender, rigorosamente, o que estatui o § 19 do 
art. 64. Desta maneira, recorro da dec~o de V. 
EX" 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) ~ 
A Mesa foi generosa com V. Ex', na_ medida em 
que permitiu que, como Senador qa .!tepública, 
comentasse a sua decisão. Em nenhum momen
to, direta ou indiretamente, a Mesa foi conivente, 
até porque se limitou a receber -4_ma ~omllJ!isac;ão 
dos Srs. Uderes. Até prova em contrário, os Srs. 
Uderes têm a confiança das suas respectivas Ban
cadas. Tanto assim que, na época em que o docu
mento foi enViado à Mesa, nenhum Sr. Senador, 
nem do PMDB nem do PFL, protestou, em plená
rio ou fora dele, contra essa indicação do Senador 
Rachid SaJdanha Derzi para Uder, não do Gover
no, mas da Maioria, de acordo com o Regimento. 

Acato o recurso·-de V. Ex,:, que tem de ser, no 
caso, de acordo com o art. 446, _apoiado por üder 
de Bancada. 

Diz o arl 446: 

"A questão de ordem será decidida pelo 
Presidente, com reçursos para o Plenário, de 
oticio ou mediante requerimento, que só será 
aceito se formulado ou apoiado por Líder." 

O Sr. Jamll Haddad- Sr. Presidente, peço 
a palavra pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -
Pediria apenas ao nobre Líder_ deixasse concluir 
esta parte d;;t sessão, porque está em causa agora 
o recurso do nobre Senador Ruy Bacelar ... que 
precisa de apoio de um líder para que pos_sa pros
perar. 

O Sr. JamD Haddad- É a respeito do assun
to que vou pronunciar-me. 

O SR. PRESIDENJ:'E (Humberto Lucena) -
Tem V. EX' a palavra. 

O SR- JAMIL HADDAD (PSB - RJ. Pela 
ordem. Sem revisão do ora_d_or.) :----Sr. Presidente, 
Srs. Senadores: 

Sabemos que não existe _r~meritãlmente -a fi
gura do üder do Governo. O que existe ê- Líder 
da Maioria, que representa o maior Partido, e o 
üder da Minoria, representado pelo segundo Par
tido. Isto é o __ que existe dentro_ do Regimento. 
Temos de entender que o Governo precisa ter_ 
um líder. 

Assim a proposta qUe apresento, concretamen
te, é que se faça a mudança do Regimento, crian
do-se a figura do üder do Governo n~_C~SÇl· Ca~o 
contrário, Sr. Presidente, teremos repetidamente 
este fato. 

A verdade ê que, com todo o reSpeito e admira- _ 
ção que temos com o nobre Senador Rachid Sal
danha Derzi, a assinatura aposta para que lhe 
fosse concedida foi de _um líder que não ê mais 
Uder do Partido. Na prática, houve um acordo 
de cavalheiros, Sr. President~, porque não há, regi
mentalmente, nada que configure esta figura de 
Uder. ~· ~ ~ 

A proposta concreta que faço é que haja uma 
modificação no Regimento Interno, porque ama-

DIÁRIO DO CONGRESSO NA<;ION,A.L (Seção 11) 

nhã outros Parlamentares serão do Ciovemo e 
outros Serão _os Uderes. Üt,~ seja, a introd.ução, 
no nosso Regimento, da figura do üder do Gover
no; que hão é:xis~e atê o presente momento. 

O SR. PRESIDEI'ITE (Humberto Lucena) -
A Presidência indaga do Plenário se algum Líder 
apóia o recurso do nob:re_Senador Ruy, B_acelar. 
(Pausa.) 

O itobre Senador Ronan Trto, Uder do PMDB, 
está apoiando. 

Nestas condições, a Presidência, de acordo 
com o art... 44Q do Regimento, pede a audiência 
da Coinissão de Constituição e Justiça sobre a 
matêria, para que este Órgão Técnico decida 
oportunamente. _ _ 

Quanto à intervenção do nobrç: l-íder Jamil 
Haddad, a Presidência apenas esclarece a S. ~ 
que, no caso, o próprio Uder Jamil Haddad pode
rá tomar a iniciativa de um projeto de resolução 
neste sentido, para que o Plenário do Senado 
Fed-efaJ ãprecie a matéria oportunamente, se bem 
que em nenhum momento falamos em Uderança 
do Govefno, mas- ém Uderança da Maioria; de 
acordo com o Regimento. Na medida effi qÚe 
os üderes dos Partidos indicaram o Senador Ra

~ chid Saldanha Déri:i Para üder da Maioria, a Presi
dência não poderia deixar de reconhecer esse 
direito a s; Ex' -. 

O SR- PRESIDEI'ITE (Humberto Lucena) -
Corrcedo a palavra ao nobre Senador Rachid Sal
danha Dent 

- __ o Sr. Ruy Bacelar- Sr. Presidente, peço 
a palavra pela ordem. 

O SR. PRESIDErtTE (Humberto_ Lucena) -
Tem a palavra o nobre Semtdor. 

O SR- ROY BACELAR (PMDB - BA. Pela 
ordem.) -Sr. Presidente, no meu modo de enten
der, já que v: 'EX' encaminha a minha solicitação 
à Comissão de Constituição e Justiça, gostaria 
de saber como ficará a situação. O assunto fica 
sobrestado até uma decisão da Comissão -de 
CbrisfifUfção e Justiça Clu do p~óprlo Plenáiio,-que 
é soberano. -

No meu entender, quem tem o direito de usar 
da palavra sou eu, porque _estou inscrito. V. ~ 
não pOde conceder a palavra ao eminente Sena
dor RachidSaJdanha Derzi em detrimento do Se
nador Ruy Bacelar, .. que_ está inscrito de acordo 
Cõr'n- o- livro protocolado que aí está," o üvf0- de 
Inscrição. 

Assim, tenho o direito de usar da palavra primei
ro que o eminente Senador Rachld Saldanha Der-
~.· -

O Sr. Edlson Lobão- Sr. Presidente, peço 
a palavra pela ordem. 

O SR- PRESIDEI'ITE (Humberto Lucena) -
Tem V. EX a paJavrã.-

Ó SR- EDISON LOBÃO (PFL - MA Pela 
ordem, Sem revisão do _orador.)- Sr. Presidente, 
o_que fica sobrestado_é o rec;.urso. Atê que _a ç:o
m_i$ão de. ~Constituição e Justiça decida Sobre 
o rec:urso que V. f:xl' ãcaba. de encaminhar à sua 
consideraç~o, permanece a situação ãtUal, iSto 
é, ci Senador: Rachid Saldanha Derzi prossegue 
riO exeidcio da Uderança da Maioria, portanto, 
com cllreito à paJavra. 
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O SR- PRESIDEI'ITE (Humberto Lucena) -
Solicito ~o nobre Senador Ruy Bacelar consinta 
que o Senador RachicfSaldanha Deizi use da pala
vra. Quanto ao recurso d~_V._Ex'- ele será objeto 
de apreciação pela Comissão de Con~tituis:ão e 
Justiça e, posteriormente, terá o seu _parecer dis
cutido e votadQ pelo Plenário desta Casa. 

O Sr. Jutahy Magalhães- Sr. Presidente, 
peço a palavra para uma questão de ordem. 

-- O SR~- PREsiDErfrE (Humberto Lucena).
Con~edo a palavra ao nobre Senador Jutahy Ma
galhães. 

OSR-JUTAHY MAGALHÃES (PMDB-BA. 
Para uma questão de ordem. Sem revisão do ora
dor.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Sem entrar no mérito da questão específica 
de Uderança ou não do Senador Rachid Saldanha 
Derz.i, mas preocupado com a norma regimental, 
acreâito que sobrestado não está o recurso, so
brestada está a decisão. A decisão qual é? É con
ceder a palavra a alguém na condição de líder. 
E esta decisão. está sobrestada, a manutenção 
ou não ·da Uderança, porque houve um recwso · 
para a Comissão de Constituição e Justiça, segun
do a deliberação de V. Ex", apoiando a manifeS
tação do Senador Ruy Bacelar, que está apoiada 
por uma Uderança. 

Se tivermos esta d_ecisão - V. EX" é um regi
mentalista, cuja vida acompanho há mUito temPo 
aqui nesta Casa- de que sob restado está o recur
so, isso pode ter implicações futuras muito impor
tantes. Não é esta a questão. Sobrestado não está 
o -recurso; sobrestada está a decisão. 

O SR. PRESIDENI'E (Humberto Lucena) -
V. ~tem todã a raiãd, a decisão está sobrestada. 
Quando solicitei ao Sériador Ruy Bacelar que con
cordasse_ clue o Senador Rachid Saldanha Derzi 
usasse da palavra ... 

O SR- JUTAHY MAGALHÃES -1\l é outro 
pro~ie!fla. - - - - ~ 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -
_.não ~ai mais na C:Ohdição d~ üder. 

O SR- JUTAHY MAGALHÃES -1\l não te
nho mais o que discutir. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) ~ 
Nobre Senad9r Jutahy Magalhães, quanto à outra 
questão, será dirifnidã ap6sco parecer-da Comís-
sã:o de Constitufção e Ju~ça. 

O Sr. Ruy Bacelar- O Sr. Presidente, pelo 
apreço que tenho a V. EJ.c!', como também ao 
eminente Sen_ador Rachid Saldanha Den.:i, meU 
grande amigÕ, cedO minha_ i~ri_çâo a S. Ex!' 0 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -
Agradeço- a V. Qr a COJllpre~ns~o_. 

O sr. Marcondes Gadelha- Sr. Presidente, 
peço a palavra para uma queStão de ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -
Concedo a palavra ao nobre Senador Marcondes 
Oadelha. 

O SR. MARCOI'IDES GADELHA (PLF -
PB. Para uma questão de ordem. Sem revisão 
do orador.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

.Gostaria de dar um esclarecimento sobre esta 
situação. t pretiso ficar bem claro, porque temos 
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a impressão de que todo recurso que se apresente 
sobre qualquer matéria aqui tem mais força do 
que uma decisão do Presidente, inclusive sobre 
matérias i o controversas. Se amanhã V. EX decidir 
convocar uma sessão extraordinária usando do 
seu poder, do seu direito legítimo, regimental, pa
ra daqui a pouco, para amanhã, e alguém objeta, 
V. ~ decide,_ o Senador recorre, então, fica so
brestado, até que a Comissão ... 

· Não haverá mais como conduzir os trabalh_os 
desta Casa se-qua1quer reCurso-que for apresen
tado seja acolhido por V. EX" Estamos laborando 
num equívoco. 

O problema é _que V. Ex•, Sr. Presidente,_ não 
podia ter acolhido _esse recurso_ do Senador Ruy 
Bacelar, porque se trata de matéria incontroversa. 
V. EX' já deiciu sobre esta matéria, é matéria venci
da .. Então, não cabe acolher o recurso. Teria razão 
S. Ex", sim, uma vez _acolhido _o recurso, ficaria 
sobrestado, mas V. EJr tem o díreita· de não aco
lher o recurso, e o _Senador tem que aceitar a 
evidência dos fatos. Quando se_ trata de matéria 
incontroversa, Sr. Presidente, não cabe recurso, 
do ~ntrário não podemos mais trabalhar, porque 
de qualquer decisão de V. Ex", mesmo _que seja 
regimental, que seja lógica, que seja normal, que 
seja corrente, que seja tradicional, caberá sempre 
um recurso, às vezes a titulo proteJatório; às vezes 
por outras razões, e V. Ex", acolhendo _o recurs·o, 
por ser um democrata, por ser um Presidente 
vocacionado ao diálogo, ao_ respeito à opinião 
divergente, V. ~ acolhe 'democraticamente _esse 
recursO. Então, fica 'sàbreStada _Qualquer ·decisãO 
neste sentido. Não ,vamos poder trabaJhar en
quanto V. EX' não firmar uma jurisprudêrlcia de 
que existem matérias- ~obre as quais não cabem 
recursos. 

Este -é o ponto, sr: PreSidente, .em qualquer 
circunstâncta: 

Adianto: se, porventura, a Maioria, em um dado 
momento, viesse a deneg~_r autçridade ao_ Sena~ 
dor Rachid Saldanha Derzi, o mais que poderia 
acontecer seria S. EX' :SeJrãnsformar e·m Líder, 
S. EX' não vai deiXar de ser nesta Casa; em ciual
quer drcunstân'çia, Sr: Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -
V. EX', nobre senadoi Marcondes Gadelha, tam
bém, praticamente levanta uma questão __ de or
dem, porque___lW)cura interpretar o Regimento co-
mo um todo. _ _ -----

Diria a V, E>r, o que está faltando, talvez, no 
Senado e todos somos acordes neste sentido, 
é. uma reforma ampla-do nOsso Regimento, que, 
talvez, s6 possa ser feita após pi'Oinulga-se a nova 
COnstituição. · · · 

Por eXemplo; sabe V. -~ que no Senado, ao 
contrário da Câmara dos Deputados, apenas um 
Senador pode requerer verificações sucesSivas de 
·votação em plenário. isso, ihdusive, atrasa demais 
o trabaJho de_ eJaboração legislativa 

Agora, no caso em espéde, chamaria a atenção 
de V. Ex' para o aiC444~ que é textual: 

''Constituirá qu"estãõ de ordem, suscitável 
em- qualquer fase da sessão, pelo prazo de 
5 (cinco) minutos, qualquer dúvida sobre a 
interpretação ou aplicação _deste Regimen-
to." _ _ __ _ 

Em seguida, o arl 446:· 

"A questão de ordem será decid.Jda pelo 
Presidente, com recurso para o Plenário, de 
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ofício ou mediante requerimento, que s6 será 
aceito se formulado ou apoiado por Uder." 

O Regimento não fala em matéria incontro
versa. Seria, portanto, necessária uma reforma. 

No art 449, § 29, lê-se: 

·~solidtaçla, pelo Presidente, audíência ou 
aprovado requerimento nesse sentido, ficará 
sobrestada a decisão." 

Então, não tenho como fugir ao -disposto no 
Regimento Interno. 

O Sr. Ronan Tito- Sr. Presidente, peço a 
palavrã -pela ordem. 

O SR-PRESIDENTE (Humberto Lucena)
T~~-a-pal~~ o_ nObre Senador Ronan Tito. _ 

O SR. ROI'!AN TITO (PMDB - MG. Pela 
ordem.-Seni reYi:São do ofador.) -Sr. Presidente, 
todos _s_abemos aqui o que é o fato e sabemos 
também _o que é a versão do fato, 

Na realidade, todos acolhemos a Liderança do 
eminente -Senador Rachid Saldanha Derz.i como 
uma Liderança do Governo, por uma razão muito 
simples: é que os dois Partidos que apóiam o 
GOYe:mo têm, na sua _Bancada, SenadOres que 
apóiani e SenadoreS que' são independefttes ou 
que fazem até oposição. P'oi feito, então, um acor
do de cavalheiros e foJ consentido pelas Lideran
ças que o riobre Senador Rachid Saldanha Derzl 
desempenhasse o papel de Uder do Governo, 
que é da maior importância nesta Casa. 

Veja bem V. f:x!"l: inicio, hoje, numa Liderança 
cuja Bancada tem Membros que apóiam o Gover
no e Membros que fazem_ oposição ao Governo. 
Entâo, a mim não poderia ser dada, em nenhum 
momento, essa Liderança. Não poderia também, 
por outro lado, ser confiada essa Liderança ao 
nobre _Senador Març:ondes Gadelha, porque S. 
Ex" tem em sua Bancada tanto Senadores que 
apóiam irrestritamente o Governo do Presidente 
..l_~é Samey corop aquel~s que lhe fazem opo
sição, 

Gostei muito de oUvir de V. Ex' que devamos 
re~er o nosso Regimento, pois, com a promul
gação da Constituinte, todas as leis ficam velhas. 
Acontece que há um fato emergente, há um fato 
urgente neste mo~ento, e eu queria pedir vênia 
nã.o_ ~6 a V, ~ ~mo aQs Uderes desta Casa 
pafa que nos empenhemos na reforma do Regi
~ento, no que tange à questão da Liderança do 
Governo. É da maior importância que tenhamos 
aqui um interlocutor autorizado pelo Governo pa
ra qt,re_ possamos coln e~.e debater. E todas as 
vezes, também, em que houver alguma dúvida, 
ou mesmo ataque ao Governo, é importante que 
se tenha aqui o Uder do Governo para defendê-lo, 
Muitas vezes o Senador Mar condes e eu ficaremos 
em dificuldad.e na defesa do Governo, pelos moti
vos que expus, oü seja, de que há, cf~ntro da 
Bancada, Senadores que .apóiam o Governo e 
Senadores que sãO independentes. 
_ E9~ -~-59- rrt~smQ, forrnul_o apelo _àsl..ideranças 
e a V. Ex~, Sr. Presidente, para que usemos das 
nossas prerrogativas, no sentido de fazermos uma 
reforma urgente no nosso Regimento, no que tan
ge,-especificamente,_ à q~Eistão _da Ud~rança do 
Govemo,-que tecOfilleCemos um fato óbvio. 

Normalmente o Judiciário tem que andar à 
frente dos fatos, mas quando a Justiça, quando 

Junho de 1988 

o Regimento, quando as leis começam a andar 
a reboque dos fatos, pode acontecer desentendi
mentos como esses que ãconteceram até agora. 

Por isso, apelo aos nosso Companheiros e à 
Uderança em geral para que removamos esse 
obstáculo, reformemos o nosso Regimento, e re
conheçamOs a üderança do Governo nesta tasa. 

O SR- PRESIDENTE (Humberto Lucena) -
Não há questão de ordem a ser decidida. Foi 
apenas um apelo de V. Ex!' que entendo muito 
oportuno. (Pausa.) 

Concedo a palavta ao nobre Senador Rachid 
Saldanha Derzi. 

O Sr. Aureo MeDo - Sr. Presidente, peço 
a palavra pela ordem. 

O SR. PRESIDErtTE (Humberto Lucena) -
Pedlria aos Srs. Senadores permitissem que o 
nobre Senador Rachid Saldanha Derzi pudesse 
usar da palavra, porque já estamos a 9 minutos 
do encerramento da sessão. 

O Sr. M.arcondes Gadelha- Sr. Presidente, 
peço ã palavra pela ordem. 

O SR. PRESIDEI"ff'E (Humberto Lucena) -
Tem V. Ex' a palavra, pela ordem. 

O sR_ MARCONDES GADELHA (PFL -
Ps. Pela Ordem. Sem revisijo-do oradOr.)-:- For
mulo uma peraufrta clara a V. Ex~: V. Ex" está 
concedendo a palavra ao Senador Rachid Salda
nha Derzi como Uder ou como Senador? 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -
Neste momento, como Senador. 

O Sr. Aureo_.Mello- Sr, Presidente, peço 
a palavra pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -
Nobre Senador, há um orador na tribuna Peço 
a V. Ex" formule em seguida a sua questão de 
ordem. 

O Sr. Aureo MeDo- Sr. Presidente, no mo
mento em que forffiulei a questão de ordem, não 
havia orador na tribuna, salvo melhor juízo. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -
Eu havia concedido a palavra ao nobre Senador 
Rachid Saldanha Derzi. -

V. Exi'-pod.e formular a sua questão de ordeín, 
cOm licença do orador. 

O SR. AUREO MELLO (PMD8 - AM. Para 
uma questão de ord_~m. sem reviSão -do ói-8dor.) 
-Sr. Presidente, apenas pela circunstância de 
em ser bacharel em Direito, consulto V. EX' se 
o fato dEi o nobre Senador Ruy Bacelar ter susci* 
ta do o seu recurso tem um efeito suspensivo dian
te da decisão de V. EX" âe consultar a Comissão 
de ConstitUição e Justiça, eximindo a prerrogativa 
anterior do Senador Rachid Saldanha Derzi de uder da Maioria-. - - -

Entendo eu, aó contrário do pensamento do 
nobre Líder do PFL, que o Senador Ruy Bacelar 
tem o direito, como V. Exi' teVe, de acolher o recur
so_de S. EXt Mas, ao mesmo tempo, esse recurso; 
estando spbrestado, aguardando uma decisão da 
Comissão de ConStituição e Justiça, não terá efei* 
to· suspensivo sobre a situação anterior, que era 
a de o Senador Rachid Saldanha Derzi ser o Uder 
da Maioria. 
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É esta a consulta que faço_·ª- V. Ex-, Sr. Pr~si
dente. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -
Nobre Senador Aureo Mello, de acordo com o 
que está escrito no Regimento -lnlemo, art. 449, 
§ 2~. minha decisão sobrestada até o_ parecer da_ 
Comissão de Constituição e JUstiça ser apreciado 
pelo Plenário do Senado Federal. 

O SR. PRESIDENTE- (Humberto Lucena) -
Tem a palavra o nobre Sena_dor Rachid Saldanha 
Derzi. 

O SR. RACHID SALDA!'IHADERZI (PMDB 
- MS. Pronuncia o seguinte discl!rso .. Sem revi

_sjtos que não se admitem, às cláusulas de salva
- guarda, assim como inúmeros outros te~~ de 

trancedent.al importância para o País e_que, deplo-
-~_ ravelmente, não puderam aqui ser abordados, em 
nornedo Governo, pelo seu Uder nesta Casa. 

A obStrução que aqui se fez, n~$ instante, 
sighifica que não se deseja aqui ouvir a palavra 

- ofic::ial do Governo, através do titular da sua Lide
rança. 

-Ó Sr. JarDii Haddad - Permite um aparte, 
· nobre Senador? 

O SR. EDJSOI'I LOBÃO- Ouço V. Elr, com 
muito prazer. 

são do_ orador.)- Nobre Sr. Presidente, y. Ex:' O_sr. J~ Hadclad- Nobre Senador Edi-
não rne dâ a palavra como Líder da Maioria. Foi son Lobão. V. _Ext pede para ser publicado discur-
acordado com o Senador Femandp Henrique 50 sobre assunto altamente polêmico. Eu pediria 
Cardoso e com o Senador Carlos Chiarem que, a V. EX' que fossem tiradas cópias do discurso, 
não havendo a ocasião, a figura de Uder do Gover- anteS de ser publicado nos Anais do Senado, e 
no, que passaria a existir a figura de Líder da nos fossem entregues. para que possamos prepa· 
Maioria. ·rar; também, em razão da leitura que fiZermos, 

Nestascondições,seV.Ex"nãomedáapalavra a oonte_stação ao acordo anunciado por S. Ext 
como Uder da Maioria, neste momento, e ficando EU pediriã. a V. ~mandasse tirar cópias do doeu-
eu a depender da autorização de uffi Senador menta e fossem distribuídas aos diversos IJderes 
para usar da pa1avra, de_sjs_to de falar. com assento nesta: Casa. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - O SR. EDISOI'I LOBÃO-Obviamente. isto . 
Nobre Senador Rachid S~ld.,nha Derzi1 a Presi- _s~rá feito pela Mesa do Senado, Se V. Ex' prefere 
dência não pôde conceder a palavra a V. EJcl' conio __ -e_s_e o Senador Humberto Luc_ena, Presidente da 
Uder da Maioria, diante do recurso do Sen;;ldor _Casa, talnbém o fiZer, lerei o discurso todo, que 
Ruy Bacelar, que é regimerital. havia sido elab_orado pelo Senador Rachid Salda· 

nha Derzi. Apenas não tomei esta iniciativa .seguin· 
O Sr. Edison Lobão - Sr. Presidente, peço do as recomendações do Presidente Humberto 

a palavra comQ Líder do _PFL. ____ Lucena, no sentido de que o próprio Titular da 
Ud~rança fosse _breve no seu pronunciamento. O SR. :>RESIDENTE (Humberto Lucena) -

Concedo a palavra ao nobre Senador Edíson !--o- O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -
hão, como Uder do PFL. -"iriformo à V. Ex', ·nobre Senador, temos três minu--

O SR. EDISOI'I LOBÃO (PFL- MA. Como 
Líder. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revi_são _ 
do orador.)- Sr. Presiden~e, Sr:s,. s~n~do(_i!S}- -

Lamento profundamente o incidente oconido 
aqui, há pouco, em tomo c;la palavra do eminente 
Senador Rachid Saldanha Derzi, que trouxe a esta 
Casa um pronundamento por escrito, breve, pelo 
qual comunicaria ao Sénado da República e ao 
País a conclusão de gestões feitas pelo Governo 
brasileiro em tomo da renegociação da dívida ex
tema e da concessão de novos empréstünos. 

Não posso deixar de lamentar o epis6dio e de 
manifestar minha total solidariedade, não apenas 
ao Senador Rachid Saldanha De~i. como tam
bém à linha de raciocínio aqui desenvolvida pelo 
eminente titular da Uderança, em nome da_ qual 
neste instante falo, o Senador Mar condes_ G_ade
lha. 

A partir deste instante, com o precedente abe_rto 
pela Mesa do Senado, esta Cal?8J~et_omai'á_ingo
vemável. Daqui por diante, um Senador será ca
paz de paralisar todas as decisões da Casa, bas
tando apenas que recorra daquilo que for decidido 
pela Mesa do Senado Federal. . 

Em virtude dlsto, Sr. Presidente, e em f!.Or.rte 
do Senador Rachid Saldanha Derzi, peço a V. EX' 
- e até para não tomar_:t~mpo da Casa - que 
acolha, como lido, o dis<:urso a respeito do ac.ordo 
com os bancos credores internacionais e que diz 
respeito à renegociação da dívida externa, a recur
sos novos, à taxa de juros que puderam ser nego-
ciadas em benefido do País, a reempréstimo, a 
instrumento de securltlzação, à penhora de depó-

··tos·paráO términO da sessão. -

O SR. EDJSOI'I LÓBÁO .:_Então, encami
. nho a V. Ex• O discurso do eminente Senador 
Rachid Saldanha Derzi. 

Muito obrigado a V. Ex" 

-- DOCUMENTO A QUE 5[!: REFERE O SR. 
EDISON LOBÃO EM SEU D!SC(!RSO: 

ACORDO COM 0$ ~COS CREDORES 

--C:Oflcluíram~se, effi Nqva IorQue, as negoCia· 
__ _ções entre a Delegação Brasileira e o Comitê As-
- sessor de Bancos sobre a concessão de recursos 

novos ao Brasil e para reescalonamento a médio 
prazo da dívida externa brasileira para com os 
bancos privados. O protocolo sobre o Programa 

_Financeiro para 1987, 1988 e primeira metade 
de 1989 _está sendo distribuído ao ·conjunto dos 
cerca: dC:: .70Ó blincos credores do Brasil, com 
vistas a Sua· .adesao ao acordo Preliminar con
cluído com o Comitê dos Bancos·. 
_ Após mais de oito meses de longas e por vezes 

dificeis negociações. o Brasil concluiu um dos 
melhores acordos"de ~scolamento já alcança-

~ dos por um -País devedor. Em quase todos os 
principais pontos do acordo, o Brasil conseguiu 
termos e condições iguais aos me1hores já obtidos 
por um país devedor e, em alguns desses pontos, 
obteve _condições ainda melhores do que as pré-e-
xiStentC::s, _ _ _ ~ _ 

São a seguir resumidos os pontos principais 
do acordo, divididos em duas categorias: os pon
tos fmanceiros e os avanços conceituais. 

A) Ponros Flnanc:elro• 

Reescalonamento do principal-O acordo pre
vê o reescalonamento da divida vencida e por 
vencer entre 1987 e I 993 por um perfodo de 
20 (vinte) anos, com 8 (oito) anos de carência 
(o mais longo prazo de reestruturação já obtido 
por um país devedor). O reescalonamento cobrirá 
94% (noventa e quatro por cento) da divida brasi~ 
I eira de médfo e_l~go prazos para com os bancos 
comerciais, nO valor ~e 63.6 bilhões de d6Iares. 

Recursos Novos - O montante do financia
mento dos bancos para o peóodo de 1987, 1988 
e primeiro semestre de 1989 foi fixado em 5.8 
bilhões de dólares, dos quais 52 bilhões se refe
rem a recursos de longo prazo; e 600 mDhões 
dfzem respeito à recomposição das linhas de cur
to prazo. O prâZO para amortização dos novos 
empréstimos é de 12 (doze) anos, com 5 (cinco) 
anos de carência (prazo igual ao mais longo já 
obtido por um pais devedor). 

Os novos recursos serão_ fornecidos mediante 
diferentes rnec21nismos: empréstimos parale1os e 
cc-financiamento com empréstimos do Banco 
Mundial; bônus para recursos novos; linha comer
cial now., no_valor de 600 __ milhões de dólares, 
pãra o fmancialnento de iínportações e exporta
ções brasileiras de médio prazo. 

Com o objetivo de criar um incentivo para a 
rápida adesão ao pacote financeiro, os bancos 
que prontamente manifestarem sua participação 
receberão uma comissão (de 3/8 de 1% -
0,375%, para os que aderirem até 5·8-88, e de 
1/8 de I% -0,125%. para adesões até 2-9·88). 
Esta comissão é paga uma única vez e, portanto, 
não se adiciona ao spread. Além disso, os bancos 
poderão converter uma parcela residual dos no
vos recursos em investimento, fora do sistema 
do leilão, durante 3 anos_ - 8p_6s _um pérfodo· 
de carência de 12 _meses, depois de formada a 
massa crítica -, dentro de um limite mensal de 
50 milhões de dólares, perfazendo, portanto, um 
total de (JS$ I ,8 bilhão no máximo. · 

Taxa_de Juros--:- O_acor_do_ prevê um spretrd 
de.Ó/16- 0.8I25% (igual ao melhor já obtido 
por páiSeS de\ledOre:S) ·sobre ·a Ubor, a partfr de 
1~-=1-88 para os depósitos no Banco Central, e 
a -partir de }1-1-89, para toda a dívida vincenda 
do setor público. 

A aplicação do novo sptead dentro do rneca~ 
nismo do carve out permitirá uma economia de 
pagamento de juros em 1988 de 300 mühóes 
de dólares. A reprogramação do pagamento de 
juros, de trimestral para semestral, proporcionar~ 
uma economia adicional, em 1988, de 600 mi
lhões de dólares. A redução total_ no _pagamento 
de juros no corrente ano, em decorrênda do acor

-do, será da ordem de 900 milhões de dólares. 
A economia de recursos par211 o período de conso
lidação (1987 a 1993), em decorrênCia do reajus
tamento e da reprogramação da taxa de juros 
será de 2,5 bilhões de dólares. No perfodo de 
reescalonamento (1987/2007), a economia será 
superior a 4 bilhões de dólares. 

Reempréstfmo - O reempréstimo por parte 
dos bancos d_os recursos já comprometidos com 
o Banco Central ficará condicionadç) a limites e 
~f Prazos específicos, à semelhança do que já foi 
feito no acordo de I986.Assim, osreempréstimos 
para o setor privado estarão subordinados a um 
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prazo mínimo de 7 anos. çom 5 de carência, para 
os recursos já depositados: e de, ~.anos com 3 
de carência, para o dinheiro novo. Al~n1_._dis?O, 
estarão sujeitos a um~ t~to me115al fi}(.~ do pele> Ban
co Centrai em_rao milhões de dófares parã 1988. 
Para 1989, haVerá uma quOta anual de 1,5 bilh~o. 
e para 1990 uma :Quota de J,5_!)_!:~ílhão. Os_r~em
préstimos para o setor público estarã-o drçjlns
critos à Tolagem da tiívída e submetidos a um 
prazo mínimo de 12 anos, COI"Q _5 ~de c~rêrrcia, 
tanto para os recursos depositados, quanto para 
o dinheiro novo. 

UnhaS de curto prazo - />.,s linhas comerciais 
e interbancárias, no valor total_ de _15_bi]hões de 
dólares, foram-prorro-gadas por um prazo de dOis 
anos e m_~iq_ (ó rm;ior prazo já obtido para linhas 
de curto prazo por um país deYedor). 

B) Avanços conceituais 

Instrumento de $ecuriüzas:§o 7':", O pacote fi
nanceiro conterá um instrumento de secu.ritiza
ção, ou bónus de saída, a ser, o!_e~~ido aõs,_ ~~n
cos, até o montante de 15 fuilhões _de ®lares 
por banco; com as-seguintes cà~actê(astíc[a~: t~ 
de juros ftxa d~ 6% por ano; p_raio de 25 ;anos; 
conversibilidade errl titulO erit cruzaaoSpOr igUal 
prazo. o desC::oil.tô impfi'dtàdotítUJô e_ supenor 
a 30% do va1or nominaL Se todos os bª-ncos 
optarem por eSte instrumento, cerça de 4:cf0 _p_an
cos·poderão retirar-s-e _çlo uni_-.:erso c:tos. ban_cos 
credores do Brasil. Além disso; o acordo-Coiitém 
os waíverS neceSsário~ para que o Brasil.___ à luz 
desta primeira experiência, possa emitir novos iris
trumentos de securitii:a"Ção pãfa ~ captura do des-
conto no mercado secundárlo. -

Cláusula de Salvaguarda- o-acordo-contém 
uma cláusula de salvaguarda, a mais_ ampla já 
acert<Jda no âmbito de um acordo de reescalona
mento. Esta cláusula fa.cuha ao Brasil a poss1bi-
1idade_de solicitar consultas_aos bancos, com vis
tas à emenda do acordo, _diante -de quaisquer fato
res financeiros. ou econômicos, inclusive mudan
ças nas variáveis externas. 

Penhora de depósitoS do fiéf'JC..O Cen.tral- As 
cláusu1as relativas à iriJunidade de exe_cução dos 
bens do BancO (__entrai no exterior foram revistas 
com o obj~ti~O d~- ass~guràr zj -t;l~viq.a proiés;ãO 
das reservas brasileiras·. Entr~. _as !JlOdifiç~ç~s 
feitas vale destac~r g~as: uma l~ ?I .int[oçlução do 
prindpiO adotado pela legisla.çãó norte-?rnericana 
para a proteç:ão de_bens d~ banç_çs _ç:E:r;ttr.~is, se
gundo o qual bens em oom~.ó~_bancps __ c~ntr&is 
e para seu uso pràprio não ""estão Suje_ltOs à_ apre~ 
priação, quer antes,_ quer depois de ju1gamento; 
outra é a eliminação de textos interpretativos so
bre o que sejam bens utilizados_ em ativi_dades 
comerciais, De acordo com a nova fórmu1a, es~ 
afastado$ da possibilidade de_ p~nh-ora os bens 
depositados pelo Banco Cett_tral efn _seu nome 
e para seu uso próprio ou os bens não_q.tilíza.dos 
em atividades comerciais, Qu seja, aqueles bens 
aue,_ de.acqrdo com o Direitô,~n.te_r_hâ<::t~nai, __ go
zâ.m de imunidide.-A SQiUÇ.ã_CLen.CQntradà aSSe
gura desta forma-um·a proteçãõ adequada das 
reservas brasileiras mantidas em nome do Banco 
Centrá! no exterio-r, corno pretendia o Brasil. --

!.1nculo com o FMI- Outro importante àvanço 
do pacote financeiro brasileiro diz respeito ao rela
cionamento entre o acordo com-os bancos· e o 
programa com o FMI. Em primeiro lugar, a nego-

dação com- o~ _tl'.!'\ncos - e poftar!.~o a definição 
- do montante de recursOs novos .. .:::::·precedeu o 

iníCio das--discussõ{!S_com 'o Fundo- e dessa 
forma a avaliação Por p-arte âo- FMl sobre as ne
cessidades de re·c:ursos financeiro~ dO Pafs.~ 

Em- segundo lugar, ó acordo contempla uma 
fórmula inteiramente inovadora para a queStão 
da relaçáQ_eritre_-o proQr'ãtha do Fundo e o acordo 
com os bancos, na medida em que ela eumína 

_os VÍ~Cl!l~_ entre os desembolsos do Fu:ndo e 
os desembolsos com os bancos, víncu]Q q1,!e o 
Governo brasileiro havia indicado desde o início 
das ne9óci~Ções que-rlãO-era ·acettável.-

Asólução proposta pelo Brasil substitui o meca
nismo de_víncul.os a_uto_mátic;çs_ de de~erq9olso 
pela-- idét.a_ d_e_ paralelismo. Os dois ac::::orJos - o 
pacote financeiro com ·os_ bancos. e. o programa 

-~cõrrt O Fundo- seguem paralelos_. O Brasil co
meçou a negociar com os bancos,, e nã_o CQ!Jl 
ó Fundo, e os dois ac::ordqs deveriam entrar e_m 
vigor mais ou menos na mesmq época. A rapídez 
com que se c:onduíram as_ negoç~<!_<;Ões_ c:om o 
Fundo fará com que o ac_ordo com o fM(_eptre 
em vigor antes ..i:l.o acordo com os bancos: o·de
se.mbolso daprirrleirã parcela dos banGQS, a maior 
delas, não estará con_dtciOnada a resul~d9s do 
programa econômico. . _ _ _ ____ , 

A segunda parcela dos bancos levará em conta 
- o fato de o Brasü estar prossegujndo com o seu 

programa de ajus~ento (0 que será atestado 
·-pelo Diretor-Geh~nte'dO FMI)'. Mas-não estará sub

metida a Ci'1térios especific()S-de desempenho, 
nem a 11esembolso prévio por parte do Fundo. 

A última parcela dos bçmcos levará em conta 
o;cttmprimento satisfatório do programa de ajus
tamento. _f1as, rnesmo nesta_~ hipótese, não existe 
um vínculo automático, na medida ~m que o acor
do prevê um mecanismo também inovador de 
votação por parte dos bancos. 

O encerramento das negoçiações com o Co
-mltê Assessor dos Ba;ncos mªJ:<:à outro passo im
porláiilej)ara· a ·noima1iza.ção das relações com 
a comunidade financeira internacional e para a 
oDtenção de re<::tirsOs adicionais ao crescimento . 
do Pêlís. O protocolo acordado çom os bancos 
está inl:.~ir~rnente tia linha das diretri.zes básk .. as 
da proposta brasileir~ de ~5 des_etembro de 19:87. 
Os resultados da negociação podem ser conside
rados plenamente satisfatório.s. 

Na parte convenCional do acordo, relativa basi
--camente aos termos e ·coriCIIÇões da reestrüi:u

ração do prlilcipal e da conceSsãO-de- recursos 
I].ovos_, como· já assinalado,- o Brasil conseguiu 
condições pelo merios _iguais ãS melhores que 
já haviam sido obtidas e, em alguns·casos; condi
ções ainda mais favoráveis. O volume de recurSos 
novos -- um doS maiores já oDtidos ~ pJ-azos · 
maiS longos e taxaS de juros mãis baixas, deverão 
propOrdoriar Uin significativo alivio no serviço da 
dívida. 
-~o-acordo concluído contém, também, impor

tantes· elêri'ientos-naõ· convenc:ionaiS, que não fi
guravam nem ~m acOrdos brasiJefros anteriOres, 
nem rilesrrlõ :--:"alguns -deles_ ~_em acordos já 
concluídos por outros J>aíses devedores com seus 
bancos credoreS. O acordo conterá um instni-

_mento de securitização com l.lln desc:onto implí
cito; uma c::láuslJlã- de Salvaguarda; conteráilispo
slçõesnovas para a proteção das reservas; e, final~ 
mente, umà fórmula inteiramente nova r'i6 que 
diz re_speito à questão da vincu1ação com õ Fundo 
Monetário InternacionaL 

O acordo brasileiro certamente não representa, 
nem pretende ser, uma solus:;ão definitiva para 
o problema da dívida eXterna do País. Mas trará 

-um alívlo substanc,ial para o Serviço da dívida, 
criará condiçõeS aO ingresso de novOs recursos 
para a retomada do crescimento e riíitrcará avan-: 

· Ços relevantes nó ti-atamento da queStão da dívida 
externa em geral. ----

A credibilidade reconquistada_ quanto _à direção 
da política econômic:a e à firmezaco[ri que fó?a-m 
conduzidas as negociações explicam os resulta
dps alcançados. O País venceu uma etapa impor
tante no caminho de uma solução para o proble
ma de sua dívida externa. 

O Sr. Jutahy Magalhães - Sr. Presidente, 
peço a pa1avra para uma reclamação. 

O SR- PRESJDE!'tlE (Humberto Lucena) -
Conc:édo a: palavra a V.~. para uma-reClamação. 

OSR. J(f)'AHY MAGALHÃES (PMDB-BA. 
Para uma reclarrtação. Sem revísão do orador.) 
-Sr. Presidente, o Plenário do Senado, apoiando 
um pedido de informações que ~ncaminh~i ao 
Si' . .Ministro da fazenda, à unanimidade, naqueJe 
instante, aprovou O meu requerimento. O pedido 
de informações deve _ter sido ençarrtinhaç:lc;> ao 
Ministro da fazenda, que ate hoje não o respon
deu. 

Quando o Sr. Ministro da Fazenda esteve nde 
_ plenário, a fun de prestãr esclarecimEl:ntos, por 
ámvoc-àt~o da Casa, não havendo tempo para 

· qlle todos os Srs. Senadores pudessem fazer as 
inquirições, apresentei as minhas perguntas por 

. .es.críto, por intennéd_io da Presidência, que as de
--Ve ter encaminhado ao Sr. Ministro da FaZenda, 

que_ não apresentou nenhuma resposta. -
o~ Anº passado, Sr. Pr~idente, p~ra evitar que 
esses pedidos de infonnações fossem de _iníciatiya -
exclusiva de um único Sr. Senador, apresentei 
um projeto de resolução, aprovado por esta Casa, 
fazendo Corri quê o pedido de informações fosse 
do SenadO e não d~ um_Senador, por~edeterrni
nava a aprovação desse r~querimento pelo Plená_
rio do Senado, O SenadO áprovou_ o requerimen-

-~ tp, t{o .~fltanto, as ~espostas não foram çladas. 
Por isso, Sr. Presidente, peço a V. EJr faça nova

mente esta indagação que já apresentei ao Minis
tro da Fazenda, reiterando o pedido, para que 
S. EX' preste os esdarecimentos de,_que tÇldos 
estamos necessitando. - -

Era o (Jue desejava dizer, Sr. Presidente. 

o SR- PREsJDE!'ITE (Humberto Llicona) -
_ V. Br.' será ate_ndido, nobre Senador Jutahy_Maga
_lhâ~§. __ 

O SR~ PRESIDENTE (Humberto Lucen~) -
-_-EStá-enceiTadà à SéssãO: ·· · -· 

(Levanta-se a sessão às 14 horas e 30 mi-
nutos) · 
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1.1-ABERTURA 

12-EXPEDIENTE 

1.2.1 -Leitura de projetas 

-Projeto t;ie ~i do Sena elo n~ 50/88, de 
autoria do Sr. Sen~dor_ tiel.s.or:t. Çarneiro, que 
dispõe sobre a utilização de robôs nas atiVida-
des industriais insa1ubres. 

-Projeto de Resolução n9 80/88, de autoria 
dos Líderes Ronan Tito, Marcondes Gadelha, 
Jarbas Passarinho e Jamil Haddàd, que regula 
a incücação de Líderes no S_e!lado _Federal. 

1.2.2- Discurso do Expediente 

SEJVADOR RUY BACEI..AR - Análise do 
docwnento "Moderlüzação e Ajustamento -
88/89", do Governo do Presidente José Sai-
ney. 

1.3-0RDEM DO DIA 

-Requerimento n_9 97/88, de autoria do Se
nador José lgnádo Ferreira, solicitando a con
V1:1caçâo do Sr. Ministro de Estado dos Traris
portes, Dr. José Re.in!!l4o Carneiro Tavares, 
para, perante a ComisSão Parlamentar de In
quérito, prestar esclarecimentos a respeito de 
assuntos pertinentes à sua pasta. Votação 
adiada por falta de quorum. 

-Mensagem n<? 120/88 (n<? 198/88, na cri~ 
gem), relativa à proposta para que seja autoriM 
zada a Prefeitura Municipal do Rio de Janeiro, 

SUMÁRIO 
Estado do Rio de Janeiro, a contratar operação 
de cré-dito no valor correspondente, em cruza~ 
dos, a 4.500.000 Obrigações do T escuro NaM 
cional- OTN. Discussão encenada do Pro
jeto de Resolução n<? 81188, oferecido pelo Se~ 
nadar Jamil Haddad em parecer proferido 
nesta data, devendo a votação ser feita na sesM 
são seguinte. 

-Mensagem n9 126/88 (n<?-222/88, na ori~ 
gem), relativa à-proposta para que-sejã: autori
zada a Prefeitura Municipal do R1o de Janeiro 
- RJ a contratar operação de crédito rro vaJor 
correspondente, em cruzados, a 4.100.000 
Obrigações do T esóurõ Nacional - OTN. 
Discussão encen-ada do Projeto de ResoluM 
ção n9 82/88, oferecido pelo Senador Nelson 
Carneiro em parecer proferido nesta data, deM 
vendo a votação ser fei~ __ na sess_ão_ seguinte. 

l.Ü~ Apredaçáo adlacla po; fuJta de 
<lquorum .. 

Parecer da Comis.são d~ Relações Exteri_o
res_sobre a Mensagem n• 146, de 1987 (n• 
242/87, na origem), de 14 de agosto de 1987, 
(!ela qual o Senhor Presidente !ia RepúbJica 
submete à_ deliberação do Senado a escolha 
do Senhor Mt.idllQ <;iur_Q-el Valente, Embaixador 
"do Brasil junto ao Reino_ da_ Noruega, para, -
cumulativamente, _exercer a função de Embai
xador do Brasil junto à República da Islândia. 
· Parecer da Cómissãó de Relações. Exterip

res sobre _a .Mensagem n<? 158, de 1987 (n<? 
?5878"7-;-na onQéin), -de 25 d~ agosto do cor
rente ano, pela qual o SEinhor Presidente da 
República submete à dellberação do Senado 

a escolha ·do Senhor Octávio Rainha da Silva 
Neves, E-mba~clof· ~ci Brãsiljunto à ReP~I_ica · 
da fndia, para,_ cu~ulativamente, exercer a_ fun
ção de Emba~9Qr: 40: Brasil junto a~ Reino 
do Nepal e República de Sri Lanka. 

Parecer da Comissão de Relações ExteriO.: 
.res sobr~ a Mensagem n9 206, _de_1987 (n"' 
319/87, na origem), de 24 de setemPro de 
1987, pela quaJ o Senhor Presiderite da Rep_ú
blica submete à deliberação do Senado a es
cOJiia âo Senhór Aderbal Costã,' Em!iai>iaâor 
do Brasil junto à R_epública COoperativa da 
GUiana, para, cumulativamente, exercer a fun
ção de Embaixador do Brasil junto_!! São Vi
c:ente e Ciranadinas. 

Parecer d~ Comissão de Relações ExteriO:. 
res sobre a Mensagem n~ 210, de 1987 (n9 

334/87, no. origem), de 9 de outubro de 1987, 
pela qual o Senhor Presidente da Repúbli~a 
submete _à delibe:r_ação do Senado a escolha 
do Senhor Jorge Ronaldo de Lemos Barbosa", 
Embaixador do Brasil junto à República do 
Zaire, para, cw:nulativamente, exer<:er a função 
de Embaixador do Brasil jun!P à República 
Popular do Congo. 

Parecer da Comissão de Relações ~rio
res Sobre a Mensagem ~n'~"--211, de 1987- (n"' 
3'J5/87, nã oriQ:em), de 9_ de oT..rt.Ubro de 1987. 
pela qual o Senhor Presidente da República 
submete à delibemção do Senado a escolha 
do Senhor Guy Marie de Castro Brandão, Em· 
baixador dõ-Brasil juntO à República do Sene
gal,- para,- cumUlativamente, exercer a função 
de ElnbaiXa.Oor- do Brasil junto à República 
Islâmica dai Mauritânia. 
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PASSOS, PORTO 
Diretor-Geral do Senado Federal 
AGACIEL DA SILVA MAIA 
Oiretor Executivo 
LUIZ CARLOS DE BASTOS 
Diretor Administrativo 
JOSECLER GOMES MOREiflA 
Diretor Industrial 

EXPEDIENTE 
·., : . : CENTIIO GIIAFICO i>O SENADO FED~RAL 

DIÁ.a DO CONGRESSO NACIONAL 
tmpresso sob a responsabilidade da Mesa do SenadQ Fe_deral 

ASSINATURAS 

........................ , ....................... CzS ~5Q.9Q 

UNDOMAR.PEREUtA DÁ.SILVA EXern.pla.r Avuls-o ....... ---···········-·--····-····-,·-- CZS -6,00 

Diretor ~djunto __ •, •' • :rir~gem: 2.?0'?-~:ic:~e!flf!lares: 

~~--~~--~--~------~~~~--~ 
I Parecer da Comissão de Relaçõe~ Exterio

res sobre a Mensagem n9 23 ~, de 1987 (n9 

392/87, na origem), de 30 de outubro del987. 
. p~a qual_o Senhor Presidente. dq República 
submete. à deli_beraç&o, c;l.o $en.açlo a escolha 
do Senhor Jayme Villa-Lobos, Embaixador do 
Br.asil_ j~to à República .Qap_qnesa, para, cu
mulativ_amente, exe(c::e~ ~ .funç~o de Embai
xador do Brasil junto à República da Guiné--E
quatorial. 

Parecer da Comissão de Relações Exterio
res sobre a Mensagem n~" 44-5, de 1987 (n9 

642/87, na origem), de 3 de dezembro de 
1987, pela qual o Senhor Presidente da Repú
blica submete à deliberação -do Senado a es~ 
colha do Senhor Sérgio Seabra de Noronh.;t. 
Ministro de Segunda Gasse, da Carreira de 
Diplomata, para exercer a função de Embai· 
xador do Brasil junto ao Estado do Coveite. 

Parecer da Comissij_o 'de Re!açõe~ ~eriõ~ 
res sobre a Mensag~Elm n~ 446, çie 1987 (no 
643/87, na origem), de 3 de deze111bro de 
·1987, pela qual o Senhor Presidente da Repú· 
blica submete à deliberação do Senado é) es· 
colha do Senhor Raymundo Nonna_~. Loy<?la 
de Castro. Ministro de Primeir_ctÇ@s~._dft Car
reira de Diplomata, para exerc_er a função de 
Embaixador do Brasil junto- à República das 
Filipinas. 

Parecer da ComissãO de Relações Exterio
res sobre a Mensagem n9 39; de 1988 (n9 
37/88, na origem), de 19_de janeiro de 1988, 
pela qual o Senhor Presidente da República 
submete à deliberação do Senado a escolha 
do Senhor Fernando Silva Alves, embaixador 
do Brasil junto·à República de Trinidad e Toba
go, para, cumulativamente, exercer a função 
de Embaixador do Br_asiljuoto à Coinu_nidade 
de Domínica. 

Parecer da Comissão de Relações Exterio_
res sobre a Mensagem n9 56, de 1988 (n? 
66/88, na origem), de 2 de fevereiro de 1988, 
pela qual o Senhor Presidente da República 
submete à deliberação do Senado a escolha 
do Senhor Fernando Silva Alve_s, Embaixador 
·do Brasil junto à Repú.b~ca de.Trinidade e Toba~ 
go, para cumulativamente, exercer_ a função 
de Embaixador do Brasil junto à Santa. Lúcia. 

_ Parecey.Plil Co{Jl,lss~q d~ ~~laç~~-~erio
::re:nrob~ _a,f':'\'r:nsag~m p9 79, de 1988 (rr 
, -,105/88, na orig~m}, ç:l~ 12 4e fe~reiro_do _coi·, 
. .tente ano, pela qual_ o_S_enhor Pre_sid~nt17 ~, 
~R.epública sub~e.te à fielipe~ação ~ $enaç!Q , 
a_escolha do Senhor Joaquim lgnácio Amazo~ 

: "nas ~cçl~well, ·MiniStro de 8eg~nda 'clasSe, · 
~ 

1

da Çarreir~_de Ç>iplomata, pira éxercer a fun_
=sª-o de J;mbaixa_dor do Brasil jurltO ao Reino 
. p~ Tailândia. 

Parecer da Corn_íssão de Relações E:xteriq-
1 reS sobre- a MeO.sagem n9 80, de.1988 (no 
' i 06/88, na origem), de 12 de fevereiro do cor
. rente ano, pela qual o Senhor Presidente da 
·República submete à delibe~:_a_ção-do Sena.4o 

a escolha do Senhor arian Michael Fraser 
, Neele, Ministro· de Segunda Classe, da Carreira 
de Diplomata, para exercer a função_ de Em
baixador do Brasil junto à República Federal 
da Nigéria. 

-:--.:-p~recet~iia comisSàO de Reiações Extert6-
res sopre_ a Mensagem no'-101, de_ 1988 (n~ 

'128188, na origem), de IS de março de 1988, 
pela qual o Serihõr. Pr_ésidente da República 
submete à deliberação do Senado a escolha 
do- Senhor Renato Pt:~dq_Quin)arã~s. MJ!listro 
de Primeira Casse, da C_aaé_ira._ de Diplomata, 
paia exercer a função d.~ Em_bajxacj_or do Brasil 

__ junto à _República d~ Venezuela. 

Parecer da ComiSsão Qe Relações Exterio
res sobre a Mensagem n.~ 108, de 1988 (n9 
148188, na origem), de 4 de abril de 1988, 
peiã qUal o SenhÕr Preslde'nte da R~públjca 
submete à deliberação do Senado a escolh_a_ 
do Senhor Rubens Antonio_ Barbosa, Ministro 
de Priffiell-a ·aaSse: aa.Taiieirã de Diplomata, 
·Para eXércer a.-runção de Embaixador na dele
gação-permanente do Brasil junto à Associa
·ção Latino-Ame~cana de Integração. 

_ Parecer da Comissão de _Relações Exterio
res sobre a Mensagem n9 11 O, de 1988 (n" 
159L88,n~ ç!igeni);9e 20 de abril do corrente, 
pela qual o_ S_eilh.or pr_esid_E;mte· da Repúbl!c;:a 
_s~.Jbmete à deliberação do Senado a escolha 

-dO Senhor AsdrubàJ Pintô -de UIYsséa, Embai
xador do Brasil junto ao ~Q.p de lsrae!. pará, 
·cumuJativaJ!lente, exercer a função de Embai
xador do Brasil junto à República do Chipre. 

Pafecer da COmissão de Relações Exterio-
- resSo_tire a Men~gém no .flt'_de 19aa· (n" 

16Ó/88, na origem), de 20" de_ ab'ril dé i 988; 
pela qÍJal O Senhor PÍ'esic:J_erite da Repúblié8 · 
sUbmete à deliberaÇãO do Senado 'a escolha ' 
Cio senhor Rorialdo Mota Sardc:i:nherg, Embai.:. -
xãdor do 8ra,sJ1 jufttq à uniao <;!~_l_{epúblicas 
SoviétiCãs, para, cumulirtivamente, exercer a_ 
funÇão de Embaixaqor do Brasil junto à Repú-
blica Pop~ar da M~ngólia. - - - · 

{.32~ .=-Diseürs~· 8PóSà Ordem do Dia 

SENADOR JARBAS PASSARÍflHo, cõino 
J,..íc;ler =-Razões que_'? levaram e- a-seuS com
panheiros, votar pelos cinco anos de mandato 
do Presidente- José Samey. Acordo do Brasil 
com os credor~s intemadC?nais. 

SENADOR AURJ;OMEUO- Exclusão da 
empresa ENASA de concorré:ncia feita pela 
PE1ROBRÁS, 

-- SEfiADOR rrAJ.1AR FRAN(;o-~ SlhúiÇãO 
dos rios navegáveis em Minas Gerais. -

SENADOR MAURO BENJ;VIDES - Edito· 
rial do jornal O Povo sob o titUlo "'Orçamento 
regionalizado''-

SENADOR ALFREDO OIMPOS- Direitos 
do serv_idor_público aposentado aprovados pe-
la Assembléia Nacional Constituinte. -

1.3.3 - Comunicação da Presidênda 

;....convocação de sesSão ~;KtraÓrdinária a 
realizar~se segunda-feira, dia 27, às 1 O hoi-as 
e 30 minutos. com Ordem do Dia que designa. 

1.4-ENCERRAMENTO 

2-ATADECOIIIIISSÁO 

3-MESADIRE.TORA 

4- LÍDERES E VI CE· LÍDERES DE 
PARTIDOS 

5- COMPOSIÇÃO DE COMJSSÓES 
PERMANEr!TES 
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Ata da 3311 Sessão, em· 24 de junho de 1988 
2~ Sessão Legislativa Ordinária, da 48~ Legislatura 

-EXTRAORDINÁRIA-

Presidência do Sr. Francisco Ro/Jemberg 

' ÀS I O HORAS E 30 MINUTOS, ACHAM-SE 
PRESENTES OS SRS- SENAD_ORES: 

Mário Maia - Aluízio Bezerra - Nabor Júnior 
.;. Leopoldo Peres - Cár)p_s :oe'Cadi -- ÁUreo 
Mello- Ronaldo Aragão -Oiavo Pires -Jarbas 
Passarinho- Chagas Rodrigues- Afonso San
cho - Cid Sabóia de CaMIJh_o ':':""'" Mauro Bene-
vides - L.avolsief Maia - Marcondes Gadelha 
-Humberto Lucena.;..... JY\arco_ ~ci~1_7'_N~y 
Maranhão - Mansueto de layor - Quühenne 
Palmeira - Divaldo Suruagy - T eoi:onJO Vilda 
F~ho - Francisco- RolleiT).berg - Lou~ Bap
tista - Ruy Bacelar -José lgnádo Ferreira
João __ Calmon - Jamil Haddad --:-_ !:'feJ~n C~r
neiro- Itamar Franco·- Alfredo Cainpos -
Ronan Tito- Fernando Henri_que CBrdosci
Mário CoVas - [rapuan COstà Júnior:....._ Pompeu 
de SouSa - Mauricio Corrêa - Mendes Canale 
- Rachid Saldanha Derzi - WilsÕn J'.'\a:rtins -
Leite Chaves·-=- José Richa - Nelson W~d~n 
-José Fogaça. 

O SR. PRESIDENTE (Franc:is_c:o Rollemb.erg) 
-A lista de presença acusa o comparecimento 
de 44 Srs. Senadores. Havendo núm~ regimen
tal, declaro aberta a sessão. 

Sob a proteção de Deus ~k:iamos nos~s _tra· 
balhos. 

Sobre a mesa, projeto de lei que vai ser lido 
pelo Sr. 1"-Se_cretário. 

I:. lido o seguirite 

PROJETO DE LEI DO SENADO 
N•50, 1988 

Dispõe sobre a utilização de robôs nas 
atlvidades industriais insalubres. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art }9 O art 197 da Consolidação das Leis 

do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei no 5.452, 
de 1" de maio de 1943, passa a vigorar com o 
acréscimo do seguinte parágrafo, remunerando
se o atüal parágrafo único para § 19 

"Art. 197. .. .............. ____ ;;..,__. ..... _. "--· 
§ 1" ······""' ............. ,. __ ,.,, ___ "}~·-==-,_...· 
§ 29 As empresas sujeitas às disposições 

deste artigo, que adotam processos de auto
mação, inclusive com a UtilizaÇão de robôs, 
deverão instalar e_quipamenY;ls preferencial
mente nas áreas ou atividades insalubres ou 
perigosas definidas no ãrtiQo iff9." ----

Arl 29. Esta lei entra em vigor na data de sua 
publicação. 

Art _3" Revogam-se as disposições em con-
trário. · 

.Justificação 

-Ape-sar -âo atual estágio da- tecnologia, com o 

É lido ~ _seg~fi,te · '' ' 

emprego dos mais sofisticados equipamentos _ 
-_eletf?nicoS,_ -da-~~mação, da rof?ó:tica, da infor~ •• __ . 
mática~ ei-ilfe- õüfrOS;pcfUCo ou quase naéla te.rh1 _,, 1 _ • • 

sido fett:O _no_ s~frtído de proteção do trabalhador 

PROJETO DE RESOLUÇÁO 
N!> _8.1! •. cle 1988 · ... 

-qoe exerc.e ativiêfades em constante !isco de peri
culosJdade ou de insalubridade. 

A legislação brasileira,- atrelada ainda aos princí-
- -pÍ~LS e· n'or_x:naS Vigoràfltes: rio$ anos-de 40, pouco 

evoluíu7 CbriSistíndo as medidas de proteção em 
sirilPles âgravãmeritOS pecUniárioS para o impre
gaâor, por sinal, de inSiQnificaiÍ.te peso financeiro, 
cara'cterizadoS Pela obfiQ-aÇ_ãO de pagar adicionais 
·deTnSalubriêiâde.ou- de periculosidade aos s~us 
empregados. 

Em _façe _-dfsSô, é m~urtomrus- con'Veilíente--às
elnpreSas pagar esses adicionais QUe ãdOtar ffie
~das _efetiva:s de remoção dos riscos. Paralela
ineiite; dentro de seus objetivos rri.atériais de olr 

-_tençáO do maior lucro, as grandes empresas preo
cupam-se rriuito màis em dinamizar a produção, 
a baixo ·custo, que carrear recursos para o seu 
mais valioso patrimônio, que é' o trabalhador. 

O presente projeto, tendo em vista essa distar-
--ção, em que o homem é substituído pela máqui

na. não em função da melhoda de suas condições 
de trabalho ou de lazer, mas com vistas ao aumen
to da produtividade, propõe que essa substituição 
se faça, preferencialmente, Ji.as ili.dústrias que 

· adotam sistema de automação, com ou sem em
prego-de robôs, naqueles setores ou atividades 
que repreSentam constante risco_ para a saúde 
e a integridade tisica do trabalhador. 

Sala das Sessões, 24 de junho de 1988. -
Nelson Carneiro. 

LEGISLAÇÃO CITADA 
CONSOUOAÇÃO OAS LEIS 

00 TRABALHO 

Art. -197. Os .materiais e __ s_uPstâncias empre
gadas, maniPulados ou tranSç)Ortados nos .locais 
de trabalho, quando perigosos o_u_ nocivos à saú
de, devem conter, no rótulo, sua composição, re
comendações de socorro imediato e o símbolo 
de perigo correspondente, segundo a padroni
zação internacional. __ 

Parágrafo único. Os estabelecimentos que 
mantenham as_ ativi_çl_ades previstas neste_ artigo 
afixarão, nos set9res de trabalho atingidos, avisos 
ou cartazes, com advertência quanto aos mate
riais e substâncias perigosos ou nocivos à saúde. 

~:.;; .. -,;-~ ....... ,; ......... ; ......... ~-....... -· -·--.......... ..., .. 
O SR. PRESIDENTE (Francisco RoUemberg) 

-O~ projeto lido vai à publicação. 
, _Sobre ~ _mesa, projeto de resolução que vai 

_ s~r ~~~-pelo Sr. 19-5ecretário. 

Altera 'o' âJt. c64' do Repeirtd liltérllo 
do Senado Federal. 

O Senado Federal resolve: 
Art. }9 O art. 64 do Regimento Interno do Se

nado Federal passa-a vigorar com a seguinte reda· 
ç:ão: 

"Ait. 64: -A ~ioria, a Minoria ~ ~ Repre
sentaçÕelfi P~dárias terão Lid~~es e Vic~ 
Lideres. . , .•.. __ _ _ . . _ . _ 
-- § 19 Pçx;Jei-ão, ~r:t4a, o G~o e;~ Opo
_Sição indic~ QS,fespéctivos Líderes. .. 

__ _ _§ 29 A_ indicação dos Uder_es !ieJª feita, 
-- a6 inidar-se ·cada sessão legislativa, ero do

C:~.PT~ento subscrito:· 
a) pela maioria dos membros da respec· 

tiva bancada, quanto à indicação de Uder 
de representação partidária; 

b) pelos Líderes das representações par· 
tidárias coligadas, quanto à indicaçãq dos 
Uderes da. Maioria, $Minoria e_ da Oposição. 

§ -39 O Lider do GoVerno deverá s_er indi
cado pelo Presidente da RepúbHca. -

§ 49 Os Vice-üderes serão indicados pe
los respectivos Líderes, no prazo de 24 horas 
da indi~aç~o __ d~~s~·- _ - -- -

Art. -29 --Esta resoiU:Çao entra em vigor na data 
de sua publicação. 

Art 39 RevOgam-se aS disposições em_ con-
trário. 

SaJa das Sessões, 24 de junho de 1988. -
Ronan Tito, Uder do PMDB '--- Man:oncles Ga
delba, Uder do .PI'L - Jamas Passarinho, U
der cjo POS - Janill Hadclad. Uder do PSB. 

lE(i!SlAÇÃO aTADA 

· · REGIMENTO INTERNO 
00 SENADO fEPERAL 

TÍfULO IV 
DosUderes 

Art 64. A Maioria, a Minoria e as Representa
ções Partidárias terão Líderes e Vice-Líderes. 

§ _19 A indicação dos Líderes será feita em 
documento subscritQ pela maioria dos membros 
das Bancadas Partidárias e encaminhada à Mesa 

-riàs :~4 (virite~-e_. (Juatro) horas que se SegUirem 
à instálaçãO di-sêSsãó legislativa ordinária. 

§ 29 Os Vice-Uderes_serão i11-dicadoS.- à_ Mesa, 
pelos_ respectivos Uderes_ no prazo de 24 (vinte 
e quatro) horas Qa indicação dest.e:s .. 
"""'""''"""'""--~·--·---.... ~~·"":~-·~ .... 
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O SR. PRESIDENTE (Francisco Rollemberg) 
-O projeto lido será publicado e após publicado 
·e distribuído em avuJsos ficará sobre a mesa pelo 
prazo de três sessões a fm de receber _emendas 
após o que será despachado às comissões com
petentes. 

Há oradores inscritos. 
Concedo a palavra ao nobre Sr. Senador Ruy 

Bacelar. 

O SR. RUY BACELAR (PMDB-BA Pronun· 
cia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sis. 
Senadores: 

O dever de responsabilid.3de e consciência cívi
ca não nos permite calar sobre_ os atas do atua1 
GoVerno, nem nos pennite teiner ou nos acomo
dar eXimindo-o da critica qUê pOrVentur~ haja me

. reCiClo.· Dàí a razão de vOitarinos a esta trlbuna, 
como o fizemos em setembrO do ano passado, 
para proclamar os erros_do Presidente J_osé Sar
ney. 

Naquela ocasião, não_ hesitamos em denunciar 
as incoerências, as tergiversações e os desatinos 
do Presidente, decorrentes· todos eles de três à e 
suas mais notórias incompetênéias: 

Primeira, a incompetência para coordenar os 
Ministros de seu Governo~ · : 

Segunda, a incompe~~~a pa_ra condução ~fi
caz dos problemas políticos suscitados pelo tu
multuado processo de transição que atravessa 
o País; e . 

Terceira, a incompetênCia para forinular um 
programa de governo reclamado pela conjuntura 
assoberbante que oprime a Nação. 

Hoje, Sr. Presidente _e Srs. Senadores, o que 
nos compele a retomar ,a_ esta tribuna, desvian
·cto.nos, multo a contragosto, _de nossos afazeres 
precipuos de Constituinte, é. a última das incom
petências presidenciais, por nós acima relembra
da, ou seja, a incompetência para formular um 
programa de governo que atenda aos __ ~nseios 
da Nação brasileira. 

Nada melhor a evidenciá-la do que a recente 
edição do documento intitulado "Modernização 
e Ajustamento - 88/89", que outrã coisa não 
é senão oitava tentativa de formulação da política 
econômica -já nem sei, Sr. Presidente, SrS: Se
nadores, se ortodoxa ou heterodoxa- do pródigo 
e titubeante Governo José Samey. -

E antes mesmo de me_ entregar à análise desse 
documento, não me posso furtar à antecipação 
do cepticismo com que_ o_ encaro, tomando em 
conta estas duas características quase anedóticas, 
que irão, s_em dúvida, perpetuar a memória do 
Governo que aftemos: -

Primeira, a faciJidade com que improvisa planos 
e reformas, e a dificuldade, tantas vezes compiP
vada, de levá-los a cabo, com um mínimo de 
coerênda e eficácia; 

Segunda, a capacidade de despertar enormes 
expectativas, invariavelmente frustradas pela in
significância dos atas que efetivamente pratica, 
ou pela me<;liocddade dos documentos que traz 
àluz. . 

Essa mediocridade, Sr. Presidente, é lpgo des
nudada, quando se considera que, já avan~ando 
no quarto ano de seu Governei, O Senhor Samey 
ainda experimenta a definição de mais uma estra
tégia económica orientada para o processo- de 
crescimento econômico e para a contenção infla
cionária, quando esta já fora esboçada, no mo-
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menta oportuno, pelo pranteado Presidente Tan~ 
~redo Neves, por via de duas fórmulas tão óbvias 
quanto irretocáveis. 

Primeira: "DMda eXterna" -disse o Presi
dente Tancredo Neves -"paga-se com di~ 

_ nheiro, _não com a fome e o $8crifício do 
povo". 

Segunda: "É proibido gastar". 

Há quem veja, Sr. CPresÍdenie, alguns méritos 
neste programa, que representa a mais recente 
tentativa do Governo Samey de redefinir os rumos 

, " de sua instável política económica. 
Os jornais prOpalam até qtie o citado plano 

, m~ceu entusiásticos elogiÇ>~ do Deputado pseu
_do-_oposicionista Delfim Netto. _Todavia, eles 
âcres_centam, os jornais, também, que o Sr. Delfun 
Netto, ao_ elogiar o documento, deixou clara a 
descrença na implementação de suas melhores 
medidas, devido _à notória falta de vontade do 
Senhor José Samey e de seu Governo. 

- 0- que Pretendo, contudo, Sr. Presidente, Srs. 
Senadores, nesta abordagem critica do novo pla
no económico govemamel)~. n~o é exaltar esta 
-ou aquela medida elogiável que ele porventura 

_contenha.__ _ _ 
'" - DisS:O se encarregarão, obviamente, os "cincoa
nistas" e os alardeadores incondicionais dos feitos 
administrativos do Presidente Sarney. 

D que pretendo e o que passo a fazer é denun-
- dar a persistência do novo plano em repisar algu

mas experiências e_ tentativas que já levaram ao 
insuc~_o os planos anteriores, e podem repetir 
a dose com o atual. 

J_á na demarcação do elenco de medidas, o 
· documento reincide no erro de definir o combate 
ão déficit como meio exclusivo para contenção 

' do processo_ inflacionário. preterindo outros as
pectos de _igual ou maior peso, quais sejam: 

-incentivo aos setores produtivos do País; 
·-o escoamento da poupança interna para o 

-exterior, pondo à mostra a inegável_correlação 
entre este _e_ o processo inflacionário, assim como 
entre a dívida externa e o_ incontrolável desequi

- Jíbrio das finanças públiCas. 
O próprio déficit público,_ Sr. Presidente- pe

dra angular do novo plano no _tratamento do surto 
inflacionário -, não parece abordado senão de 
fonna parcial e incompleta. É o que dizem os 
analistas, ao _constatarem, por exemplo, a pouca 
atenção concedida à urgente necessidade de rigo
rosa freagem no montante da dívida póblica, inter~ 
na e externa. 

Mesmo com o arrochõ sãlãtiaJ impiedosamente 
- f)fãticado pelo Governo e com os cortes drásticos 

em obras essenciais -já que as supérfluas não 
vêm sofrendo entraves, más sim incentivos -
o déficit permanecerá incontrolável, caso penna
neçani os atuais rúveis de endividamento do Esta
do e dos respectivos custos de rol agem e de ftnan
damento. 

Outro aspecto do programa, ora enunciado 
com a estridência de s_empre, que causa até certo 
pasmo, é que nele o que se busca não é a redução 
da infl_~ção, tampouco a contenção do ritmo de 
elevação dos preços, mas, pura e simplesmente, 
sua est.abUização, nªda: m~s. _nada m~nos que 
num delirante patamar de 800% ao-ano! 

Convenham0-s~$r. Presidente e Sn~;-Senadores, _ 
que pretender alcançar a estabilidade de preços 
nesse nível- ouso ~izer- astronômico de taxa 

d~ inflação é no mínimo contraditório e inconsis
tente, sejã peta _anulaçã6 das· posSibilidades de 
previsão econômica, Seja, aíndã, -pela pi'ópria pér
da da função da moeda ensejada pelas taxas de 
inflação alçadas a esses níveis febris. 

Criticável, também, nos parece, a lin!ta prec-o
nizada pelo programa com _respeito à politica bi· 
butária. Ela é infqüa e poUco transparente, pois 
trata com des_medida benevolência os segmentos 
que se beneficiam com a inflação (setor fman
ceiro) e com os benefícios fLSC~is e Credltfci~s 
(setor exportador), ao mesmo tempo em que se 
revela implacáveJ com os assalariados,_ a_ ponto 
de estar_em Vias de consumar a extinção çla claSse 
média brasileira. . . . _ 

É aqui, Sr. Presidente,_qUe ferirriOs Um ~dos pón
tos cruciais, e até mesmo pervérsbS~ qUe obscu~ 
recem _os_ possíveis méritos do :·l}ovo _progran;J;a 
económico".. . . . . __ . __ . ·--

Aprofundando e legitimando uma estrutura tri-
- bt.Mria desigual e ~regressiva, que faz recair sobre 
o trabalho a.s$alariãdo o peso mais expressivo -das 
contribuições tributárias, ess_e "programa .. sequer 

_levanta. a possibilidade. de, que, seja incorporado 
à tabela progressiva do Imposto_ de_ Renda o subs-

-tandqso_ potenci~ de arre,cadas:~o ~epres~ntado 
pelos ganhos e rendimentos de capita1, sobrebldo 
os de natureza especulativa e de curto prazo. Este, 
sim, seria o espaço próprio para se conseguir 
a recomposição da carga tributária, e não a tribu
tação de várias fontes de rendii'T\entos, qu~ e~ 
penalizando, mais uma vez e duramente, o traba· 
lho assalariado. 

No que concerne aos dispêndios, elegem-se, 
noyamente~ o~ gastos COJ!l p_es~al, continuando 
a manter _um,a _política que privilegia o setor fman
ceirp nacional e extemq. 

A suspensão, por dois meses, da antecipação 
salarial (URP) dos servidores públicos é_ a expres-
são mais "clamorosa desse tratamento desigual 
que_ se vem dispensando _aos agentes e_conômi· 
cos. - ~.. --·- - -

Em que pese o _empreguismà dÓ GQ\i'emo Sar
neyque, de março de 1985 a dezembro de 1987, 
apesar das proibições legais por ele mesmo deter· 
minadas, contratou 140.782 s~rvidores (confor
me relatório sobre as contas do Governo José 
Samey em 1987, aprovadas pelo TCU, baseado 
em parecer do Ministro Jorge Vargas), as despe
!ias reais com pessoal vêm, sistematicamente, 

-apresentando declínio nos anos 80. Tal declínio 
contrasta com o vultoso ·aumento dos encargos 
financeiros da dívida do setor púbUco. 

_Neste particular, ocorre um comentário, que 
me parece oportuno. 

Avaliando-se, Sr. Presidente e Srs. Senadores, 
os ganhos fictícios e as perdas reais- resultantes 
da política de arrocho salarial, imposta, preferen
cialmente, aos servidores públicos, chegamos a 
que conclusões? 
_ Ganha"in:-se, possivelmente, alguns bilhões 
poupados aos exauridos cofres da Nação. Per
dem-s_e, todavia, outros tantos e m_1,.1{tQs_mais, gra
ças ao declínio vertiginoso da eficiência do apa
rato administrativo, fel).ômenq que logo se faz sen
tir com a evasão dos melhores executivos, com 
a baixa produtividade dos servidores remanes
centes e com o alastramento do deiieStímulo ge
rador da clesídia e da corruptibilidade, que não 

-tardam a assediar a tão oprimida classe dos servi
dores púbUcos. 
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E que dizei' dOS danos de'W.stadofes ·que resUl
tam do êxodo- de cérebros para o exterior? Nin
guém ignora que, a esta altura, Já ultrapassa a 
cifra de um milhão e trezentos mU o c;ontingente 
de brasileiros que abandonaram o País, recent~ 
mente, em busca de melhores perspectivas de 
vida, aqui, 'de,há muito·obscw:ecidas pela perni
ciosa política econômlca do Governo José Sar
ney. 

Este, Sr. Presidente, é um problema, a um só 
tempo.- tão grave e tão doloros9, que me sinto 

· écmpelido a tetomar brevemente 'a esta tnburla 
para dele me ocupar exclusivamente., 

Retornando, portanto, à análise_ do "Programa 
Econômico Emergencíal", __ çuso ,t=liz!=!r que é na 
área externa qu~ ~e constatçjr:n Qli maiores equivo
cos do documento anunciado. Nele define-se co
mo prem_issa fundamental "a normalização das 
relações com a_ comunidade financeira interna
cional". 

Identifica-se a ~'normaJização" com a continui-. 
dade do pro<:esso de transferência de recursos 
reais ao exterior, comprometendo sobremaneira 
as posslb!lidades _do crescimento_ ec:onômlco e 

, de reequil(brio das finanças -públicas. 
Ora, é por demais conhecido que a continui

dade dessas transferências tende a obstaculizar 
o crescimento, seja pela retraçáo dos investimen
tos. seja porque, geralmente, lhe estão acopladas 
as medidas econôrnicas de cunho recessivo, pa
trocinadas e monotori:zadas pelo FMI. 

O processo de "norrnal_ização" de(in_!do pelo 
Programa sequer admite_p possibilidade da díyida 
externa do Pats ser depreciada quando operada 
pelo mercado internacional. Ao contrário, ele re
presenta claro inatrumento de proteção e de ga
rantia aos credores do seu reçeb_imento real, inte
gral, por mais expressiva _que seja a perda de 
seu valor naquele mercado. 

Para se ter uma idéia da extensão do benefício, 
basta citar que títulos da dívida externa brasileira 
são negociados a valores significativamente infe
riores ao seu valor real (menos de 50%) no mer
cado financeiro internacional, enquanto que o 
programa ec:onômico, na "normalização" defini
da, deverá alcançar uma economia de US$ 4 bi
lhões, num horizonte de 20 anos, ou seja, menos 
de4%. 

É de se notar, ainda, que~ ·•economia" _pres
supõe a inexistência de qualquer ~pacto externo, 
seja na taxa de juros, seja nos preços de nossas 
exportações e importações, pouco provável, da
das as condições de instabilidade presentes na 
economia mundJaJ. 
: "A normalização das relações com o sistema 
·financeiro intema<:iona1" não estipula, também, 
qualquer modalidade de salvaguarda aos interes~ 
ses nadonais, para fazer frente a esses possíveis 
desajustes externos. _ 

Toda essa política de concessões ao sistema 
financeiro intema<::iona1 está assentada na "ingê~ 
nua" crença de que, em assim se procedendo, 
Sr. Presidente e Sis. Sen.ad_Qres, se ~ assegu~ 
rando a obtenção de nov_os recursos e o retqmo 
do País aos mercados voluntários de capitais. São 
bastante ilustrativos dessa situação os ajustes e 
as transferências de recursos promovidos até. bem 
:>auco pela economia br3$11eira. Estes não alcan
;aram outros resultç~dos senão o comprometi.
nento do crescimento eoonômico, da expansão 
io emprego e da renda, assim como d_as possibi~ 
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!idades_ de mod.emizaçãq da estrutra produtiva do 
País, sem mesm:o-_ter logrado o retomo _çlo Pa!s 
aos mercados voluntários de capitais. 

O Sr. Jamll Haddad - Permite V. ~ um 
áj)arte? 

O SR. ROY BACELI\R -Tem o aparte o 
emine~ Senador Jamil Haddad. 

O Sr. Jamll Haddad - Nobre Senador Ruy 
Bacelar, assino em baixo o di!;lc:;u_rso de V. ~ 
Na parte referente à _divjda ~rna, segund<:J ,da
dos levantados pelo próprio Banco Central, de 
1970 a· I 986 o Brasil captou, em números redon
dos, 200 bilhões _ele dól_ar~ .no mercado interna
cional, dos quais, pasmem os Sr_s._ Sen<;!!dO(es, 
184 bilhões retomaram para o pagamento do ser
viço da dívida ext_ema. _Não ~ !]ais_ _pqsSivel :......:... 
e V. fJcf coloca mui~o beO) aquela célebre fias(: 
de Tãncredo Neves- pagarmos uma dívida Com 
o sacriffCró do PovO, dfvida essa que, nã:o há dúví~ 
da, está mais do_ que paga. Nem é necessário 

-que se desmascare, se desJ:Oistifique a chamaçfa 
moratória- tenho dito, reiteradamente, qu~ não 
Houve moratória, houve. fa1ência -, quando P,á 
necessidade de um superávít na ba!_ança de cer~a 
de 1 -bilhão de d6lare;:; _r-pensais para podermos 
chegar aos 13 bilhões a~lUaís de serviço da dí0da. 
A partir do momento em que_ a1ca!1Çan')os um 
superávit, por retaliações muito próprias do capital 
interilá.i::iona1, que não suplantava 150 milhões 
de dólares, não tínhamoS como pagar. O que 
houve, na realidade, foi uma falência. Hoje vemos 
a euforia do Ministro Maílson da N6breg_a, dizendo 
·que já--estamos -pagando os jW"'OS que devemos 

- e estamos prontos a pagar o restante. No entai)to, 
resolve-se o problema interno brasileiro, como 
dá: muito bern V. Ex', a grande dívida interna, 
dívida pública, através do congelamento, por dois 
meses, do pagamento da QRP ao funcionalismo 
públlco. Não é possível mais que a população 
se deixe engar1ar por essas medidas. por essas 
falácias dos que, hoje como ont(:m, negocie"m 
com· o FUJ}dO Monetário Internacional, pois, em 
1983, a ida do Brasü a esse Fundo foi desastroSa 
para o_ nosso País, e quem encaminhou aquela 
negociação foi exatamente O atUZ!f Mínístro q~ 
Fazenda, Sr. Maíison da NObrega, que, agora, in
verte a colocação, diz que naquela épo-ca o FMI 
era um, hoje é outro, com uma visão muito maiS 
arejada. Congratulo-me com v. Ex', (iue fai uma 
attálise séria sob o. aspecto s6cio-econôrnico do 
Governo _S~ey e, ,Ç:Om6 disse no início do meu 
aparte, subscrevo, aSsina· e referendO ó_ seu diS~ 
curso. 

O SR. ROY BACELI\R- Nobre Senador Ja· 
mil Haddad, o aparte de V. Ex' enobre~e e engran
dece por demais nosso pronunciamento. V. EX' 
tem muita razão em relação à falácia do atual 
Ministrç. O qUe_ vem_ ocorrendo, em verdade, é 
que o Brasil está~se _acomodando às exigências 
do FUndo Monetário lntemacional. Hoje, parle~ 
mos declarar, sem medo de _errat: o _atyal Gover
no, o Qovemo do. Sr, JC?Sé Samey, é a_repeü;ção 
do Governo de outrq_ra, do Govemp do p<issado, 
Prov_a evidente é que grande parte dos homens 
que compõem a sua equipe, todos eles, perten
ceram. a Governos passados, Governos da época 
autoritária Além do mais, se V. Ex' fizer uma aná
lise_amiudada, verificará que os Parlamentares
Senadores e Deputados Constituintes -que de~ 

fendem o Governo Samey~o justamente aqueles 
que vot@ram contra Sua Excelência quando da 
·Aliança Democrática, mas que, verificando que 
o P_resldente Sarney defende os mesmos princí
pios dos GovernoS passados, hoje são o~ que 
mais o aplaudem e Qefendern. . 

Por isto, recetiemoS, com muita a1egria, o apar
te de V. Ex-

Por fim, o documento· enuncia a necessidade 
de redefinição do modelo de cresdm~ntO vigente 
até aqui, preconizando transformações_ estru_tu
rais, que, a despeito de _sua oportunidade, não 

_ 1;fazem apelos efetívos à in~rporação da sacie
. dade na definição deSSaS transforrnaÇõés~Ao c:on
-~ária, questões_ estràtégi<;as para a ~definição" do 
modelo, como a referente _à privatizaÇão, óü mes~ 
mo à políticà inêiuStriai, ou são iinplementadas 

' à .revelia da opinião" pública ou sãO tratadas sob 
uma ótica parcial, incompatível com a natureza 
das transformações que deveriam ensejar. 
- V. ~ são testemunhas, Sr. Presid_ente, Srs. 

Senadores, de _que, -tanto quaritó possível, nos 
esforçamos para levar a sério, nesta apreriação 
que damos por concluída, o programa econô
mico de "Modernização e Ajustamento 88/89" do 
Presidente Sairiey.' · -

Esforço idêntico tiVerrios que fazer pára· não 
nos deter na maldosa primeira impressão de que 
o novo plano veio apenas reeditar o surrado tn..t
que da encenação aparatosa, promovida para re
cuperar a popularidade, ganhar tempo e garantir 
o alongamE!nto do m~nda\o presidencial. 

Da mesma forma, kigente toi o iiõssd esforço 
em não dar ouvidos a uma verSãq, multo propa
lada, de que o novo plano, em Lütirna_.análise, 
não visaria_ a nàda: mais d<;>_ que a um· ajustamento 
com o FMI, para celebrar wn acordo contrtrlo 
aos interesses brasileiros. _ 

T ado e$se_dispêndio de ene_rgi!i_ Sr. Pi-esi_Cierite~ 
certàffiente melhor_ será compreendido se tomar
ffios em conSideração que, iniciada já a coritagem 
regressiva do c:ontrov~rsQ mandato presidencial, 
S~a Excelência dá-nos a impressão d~ ainda estar 
"tomando pé", par rheio deste-noVO balão-âti elj~ 
saio, que lança e01 sobrevôo ao terreno in._~ 
e acidentado que é a economia b~ileira. 

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

o_sf.Ro~nto-~ei:rriitev:~Umapartê? 
O SR. RUY BACELAR - Concedemollõ o 

aparte ao __ rtobi:e_ Senado~ Mansueto de 4wQr e, 
depois, com muita honra, ao e_minente Uder do 
PMDB, Senador Ro_nan Titq .. 

o Sr. -M.aJÍsueto de~-i...ãVOr ~~ Sefecbreve. 
Realmente, as autoridadeS econômlcas do País 
estão passando utnã versão a toda a opinião públi~ 
ca nacional de que agora a_ questão da divida 
externa e~ sciluc;:iónada_., Só que a· di_vida ail)da 
não está paga_e_ã~rsoluções anunclad~~s_ãÕ de 
nenhum_ questionamento acerca dos aspectos 
dessa dívida. SegundO Ponto, são propOstas e 
aceitos feitos Gorn. :aS-entidades financeiras inter
n_ádonajs, se_m que l)etJ.):ruma lidtr&tÇã. _partamerl
tar, nenhuma das Ca"sãS' âo- ConQresso, nem a 
Assembléia Nacional Constituinte, tenha tomado 
cçnheciment9 prévio. rerCeil"o-Ponto: coriiQ ~eStá 
sendo anunciado, se se tania dinhelro pãra pagar 
os encargos da dívida, significa que, como temos 
a9ora ·em tomo de 110 bilhõf:!s de ~61a.~e_:; de 



1884 Sâbado 2.'> 

dívida extem<'l, vamos, daqui a pouco, para 120 
ou 130 bilhões da dívida. Ninguêm está preocu
pado com o acréscimo da dívida, mas _com _o 
ajuste que é feito entre o Pode( .EXecutivo, sem 
consulta ao Poder Legislativo, de acordo com tu
d,o,a.'Wilo CJL\e,foi_detenniftaqqP,ela chamada co
munida_de ~na,nceira interplilciÇf!~· Alér:n4o mais, 
se algum dinheiro novo ingressar na economia, 
todo ele Já está carimbado, todO ele já está amar~ 
rado em suas aplicações. Admira-me muito o Mi
nistro da Fazenda, tão zeloso em defender o enxu-. 
gamento das finanças públicas, vir de assinar ago
ra, há poucos dias. um decretO do Senhor Presi
dente da RepúbUca José Samey que prevê um 
programa para o Nordeste no valor de 1 ~ bilhão 
ae dólâres- e _eu estaiia aqui aplaudindo esse 
progiama, pOn.lue atendé à ·miÓ.ha- região. Como 
Ilordestilici, devo defender os ihieresses do Nor
deste, mas não posso admitir absolutamente que 
numa região onde faltam alimentos básicos, eduR 
cação e saúde ao povo, as carências fundamen
tais, se assine, nUma crise- financeira como esta, 
um contrato visando investir por parte do Poder 
ara que algumas construtoras tenham fazendas 
de camarão, unicamente para· produzir camarão. 
Isto nãO é muito sério. Creio c.jue-a· povo precisá:
saber dessas Coisas. Por iStô àPiciUdO V. ~. estoU 
'com à Jinh8 dO seu discurSO. QUeremos discuti-r 
essa questão mais a fundo, pois é o que v. ~ 
está fazendo no discurso desta manhã, com o 
meu aplauso e o meu apoio. 

O SR. ROY BACELAR - Agradecemos a 
V. Ex", nobre Senador Mansueto de Lavor, o apar-
te, incorporando-o ao nosso pronunciamento, na 
çe,rt~ de que ele o engrandecerá. 

V. Ex' tem toda razão quando diz que o que 
estamos fazendo é:~nos submeter às exigências 
e às diretrizes do Fundo Monetário Internacional, 
porque aquela reunião do Presidente José Samey 
com alguns Srs. Governadores e algUns Srs~ Mi
nistros nada mais foi do que uma encenação, 
uma farsa, para proclamar o seu oitavo Plano 
de Governo ou Plano Ecofiômico. E já Se fala 
até_ no nono, e_ depois virá o décimo, o décimo 
primeiro, na tentativa de enganar a boa - fé do 
povo brasileiro. 

Há, em verdade, um divórcio muito grande en
tre a Nação brasileira e o próprio Poder Executivo, 
até, também, em relação ao Poder Legislativo. 
Este divórcio é marcante e precisamos consden
tizar o povo brasileiro, no sentido de que a sua 
grande responsabilidade não é somente quando 
das eleições, difíceis de se realizarem neste País, 
porque elas são demoradas; o eleitor vai à cabine 
indevassável e lá deposita o seu voto. Sua maior 
responsabilidade tem que ser após a eleição, pro
tegendo, se for o .caso, fiscalizando, prindpalmenR 
te _orientando o Constituinte ou o Parlamentar ou 
o Congressista, que nada mais é do que a conti
nuação do próprio povo brasileiro. 

Quando o povo brasileiro tiver consciência de 
que o seu papel fundamental será, prindpalmen~ 
te, após as elelções, fatos como este, o divórcio 
marcante entre o ExecutiVo, o povo i a Nãção, 
entre o próprio Legislativo e a Nação, fatos como 
este deixarão de existir, porque, quando o povo 
se_conscientizar de que somos a própria continua
çãO desse mesmo povo, jamais os Congressistas 
trairão o povo brasileiro, como fiZeram nos últiR 
mos resultados da Constituinte, quando, em com
pleta dissonância, falta de consonancla, a Consti-

DIAR!O DO CONGRESSO NACIONAL (Seçíio D) Junho de 1988 

tuin_ie pela sua maioria votou pelo alongamento 
ào mandato do Presidente Samey, traindo e dan;. 
do urn "não" a 90% do povo brasileiro, que dese
jaVa votar e ter o seu direito assegurado. 

OSr.Jutahy Magalhães-V. Ex' me permite 
um aparte? 

· O SR. RUY BACElAR: - Concederemos o 
aparte a V. Ex', mas antes ouviremos o Senador 
Ronan Trto, que nos havia solicitado com antece
dênda. 
, _O $r. Ronan Tito- Nobre Senador Ruy BaR 

celar, o discurso de V. Ex"- é bastante denso. Eu 
esta.vã a analisar algumas das denúncias, princi
palmente na área econômica. Se temos algumas 
-dificuldades na área polític_o~institudonal, estão 
sendo superadas_aos poucos, como acontece em 
regimes de transição, como o que estamos viven
do agora. São todos eles dificeis e, às vezes,_ até 
periosOs: V. EX-i começa Por abOrdar, com a maior 
seriedade e proficiência, a questão do déficit públi
co, este colocado atualmente pelos técnicos do 
Governo, como se o fãtO de resOlvermOs a· qLies~ 
tão do déficit solucionasse todos _os_ problemas. 

-.t:. ·como se um hospital tivesse como objetivo 
precípuo e corno programa seu a esterilízação 

·do centro cirúrgico. O objetivo deve ser o de fazer 
uma boa cirurgia, um bom pré-operatório, um 
excelente pós~peratório. Aqui estamos falando 
sO- """':' não__ que não seja importante a 8ssepsia, 

-a esterilização do centro cirúrgico-aqui estamOs 
falan.d9~c..entm_drúrgico em si, como objetivo para 
a esterilização, o que é uma pobreza de programa, 
sem dúvida alguma. Por outro lado, também, diz 
v. Ex' Que, quando se _examina o déficit, sem se
aruilisar a qualidade do déficit, _corre-se o risco 
de não se chegãr a dados reais ou pelo menos 
a uma verdade quanto à condução da economia. 
Por exemplo: o déficit da Itália, este ano, está esti
mado entre 8 a 12%; a Itália deve crescer entre 
4.6 a 52%, com uma inHação da ordem de 6% 
ao ano. E o nossO déficit, que é-um absurdo, 
um rombo tremendo, está sendo estimado em 
8%. Na verdade,_ é a qualidade do déficit Onde 
está_ oc~.rrendo __ o_ déficit é que leva à inflação _e 
à_estagflação, o que é muito pior. Estamos gastan
do - vejam bem - 8% sobre o nosso Produto 
Interno Bruto Qe 300 bilhões. o que corresponde 
a_ qualquer coisa em tomo de 25 bilhões de dó! a~ 
res. Se forritóf ánalisar esse déficit, veremos que 
é conseqüência do qUe estamos gastando em 
rolamento da_ dívida corrente interna e débito ex
temo. Há outra questão cruel: anteontem, vi o 
Ministro Mailson da Nóbrega, na televisão, dizendo 
que vamos captar tantos bilhões de dólares ou 
que vão entrar tantos bilhões de dólares. Os ame
ricanos têm algumas expressôes como o new 
money; quer dizer, dinheiro novo, que, para jogar 
dentro da economia, sabe quanto vai entrar? Ne
nhum tostão, Senador; flrst money, nem um tos
tão! Na realidade, o banqueiro está emprestando 
para pagariilóS parte dos juros. Na verdade, verda
de verdadeira, é que na década de 80 o Brasil 
pãssou ~rsefexpOrtador de capitais. O Brasil deve 
exportar, nesta década, mais de 50 bilhões de 
dólares. V~os exportar; passamos a exportador 
de capital e aí "é que a porca torce o rabo" .-Somos 
um País _em desenvolvimento; falamos muitas ve-
zes que somos a oitava potência mundial, mas, 
quando analisamos a nossa renda per capita, 
vamos cair na casa do qüinquagésimo; quando 

vamos analisar a distribuição de renda, precisa
mos alugar a sala do andar de baixo para levar 
o gráfico- para lá. Disraelí, que era um extraor
dinário politico, um estadista, e tinha um bom 
senso de humor,-c:lizia- e essa boutade já foi 
citada aqui, inclusive, pelo Senador Jarbas Passa~ 
rinho, -mais de urna vez -, que existem várias 
maneiras de tapear, mas duas delas são as mais 
freqüentes: uma, é mentindo descaradamente; a 
outra, é citando estatísticas. Citar estatísticas co
mo-verdades absolutas sem relativizá-las e sem 
amarrar os parâmetros é uma maneira de enga
nar. T etnoS SériOs problemas. O Brasil tributa mui
to~ e arrecada pouco; Há uma pequena margem 
da população-que paga muito imposto; há uma 
faixa da população que não paga nada. Ontem 
denunciei que o Ministro Bresser Pereira caiu por
que queria tributar o património. Tributar o pabi~ 
mônio neste País é tabu. Lembro-me quando o 
Ministro Rischbieter anunciou duas coisas: heran~ 
ça e patrlmônio. Um político lá do interior, dando 
wna entrevisUt, disse: "Caiu! Vai cair esse Ministro! 
Não emplaca!" Há um tabu aqui, no Brasil. Nos 
o paraíso do capitalismo, só se--pode tributar 

determinado património- pol" 1 O anos seguidos. 
Aqui ilão se pode tributar o patrimôilio de maneira 
nenhuma. Tributamos assalariados. Se pegarmos 
o contracheque de um fLmcionário público, verifi
caremos o que fj_ça para o Imposto de Renda ... 
Urna vez eu estava examinando, vendo duas de
clarações do Imposto de Renda de dois amigos, 
e começamos a cotejar! um grande fazendeiro, 
com uma produção muito grande, e um funcio
nário do Banco do Brasil. O funcionário do Banco 
do Bfasil paQava o dobro do-Imposto de Renda 
desse fazendeiro. Não que ele não tivesse renda, 
ele tinha uma boa renda. V. Ex" fala em reformas 
de profundidade. O de que mais precisamos é 
mexer na base, em profundidade, como fala V. 
Ex9 neste estudioso pronunciamento, neste estu~ 
dado e aprofundado pronunciamento. Temos que 
questionar os números, temos que mudar inclu
sive a estrutura de poder. Falou-se em reforma. 
Quantos Ministérios tem este País? Senador, coisa 
~ é .9~!JlocraciaJ Começam-se a qiscutir essas 
coisas, até como contribuição' ao ExecUtivo. Te-
mos no Brasil: Ministério da AgricultUra, Ministério 
da Refonna e do Desenvolvimento Agrário -e Mi~ 
nistério da Irrigação. Isso é_- brincadeira! Agora, 
cana-de~açúcar e café, quem cuida é o Ministério 
da Indústria e do Comércio. Depois dizem que 
foi De Gaulle quem falou, outros dizem que ele 
não falou, mas um profeta qualqtiedalciU e deU 
o nome de De Gaulle. Não é possíveH Quais são 
os produtos agricolas que mais contribuem para 
a economia deste País? Ainda é o "general" café. 
E, hoje, a contribuição da cana-de--açúcar, meu 

· Deus do Céu, -é imensã! Ontem, ·ou anteontem, 
vi pela televisão que estava falindo uma grande 
indústria de álcool em Mato Grosso. Veja bem, 
urna indústria dessas tem no mínimo dois Ministé
rios, se não forem três, para burocratizar todas 
as resoluções no que tange à indústria. Teinos 
que primeiro desburocratizar rrluito, ordenar este _ 
País para valer, com coragem. Só mais uma con
tribuição para este discurso séii6 de V. Ex"Tem6s 
Ministérios militares, neste País, ou com status 
de MinistérioS'fnilitares; temos o Estado~Maior das 
Forças Armadas, ultimamente bem lembrado; teM 
mos Ministro do Exército, Ministro da Marinha, 
Ministro da Aeronáutica, Chefe da Casa Militar, 
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com statu.s de Ministro, o, Chefe do _ Conselhq 
de Segurança Nacional, também ·com status: de 
Ministro, que estão acumulando na mesma pasta 
O SNI, outro Ministério militar. Nos Estados Uni
dos da América do Norte - não que seja apaixo
nado pela sua estrutura, mas porque é muito cita
do, e para não_ correr o risco de _citar nada da 
Rússia ou da Chlna- existe o .Ministério da Defe
sa, muitas vezes esta Pasta ocupada por wn civil. 
Então, estamos precisando mudar na base, e Y. 
EX"' está dando uma contribuição _extraordinária. 
Não vou mais interromper o discurso_ sério, pro-
fundo, que V. Ex" faz. EstOu _ansioso para ver a 
continuidade, V. Ex" nos promete que vem mai:s, 
é preciso que venha mais. Vamos seguir o exem
plo e a determinação do Deca!J_p dos_ Senãdores. 
Vamos transformar este Plenário no fóiUm de de
bates -dos grandes temas. E V. EX• hoje traz uma 
contribuição extraordinária. Parabenizo V. Ex" pelo 
discurso. 

O SR. ROY BACELAR - __ Ag~adecemos a 
V. ~ o substanCiOsO aparte. V. fr tem razão 
quando diz que oS problema~ do Brasil são muitos 
e sérios. O problema de desburocratização é_ um 
de1es. Outros problemas existem. Não chegamos 
ao ponto de dizer que o maior problema seja 
de exaustão, ou financeiro, como há pouco propa
lou o eminente Presidente da República. O grande 
problema do Brasil é moral; é no sentido da lisura 
no trato da coisa pública. Estes são alguns pontos 
que precisam ser destacados. Agrad:e_çemos, so
bremaneira, o_seu aparte, que engrandece _nosso 
pronunciamento. 

CoriCed_emos- o aparte a esse grande Repre
sentante do Distrito Federal, SenZ!dor Pompeu de 
Sousa. 

OSR.POMPEUDESOOSA-A<>congratu
lar-me com V. Ex' pelo substancioso e justíssimo 
discurso que neste momento pronuncia, devo di
zer que não só concordo com tuq~_q_uanto_ foi 
dito por V. Ex", como também pelos aparteantes 
até agora. Não sendo, como não sou, economista, 
quero apenas extrair uma síntese de tudo isso. 
O Sr. Ministro da Fazenda Mailson da Nóbrega 
disse que está implantando no Brasil a polftica 
econômíca do "feijão-corn~arroz"; na verdade o 
que S. Ex" está faiendo- poderia dizer um tanto 
caricZituralmente - o que- S. Ex" está implan
tando, é a política económica, já disse Isso uma 
vez, do "hambúrger e da Coca-Cola", porque, na 
verdade, meu caro Senador, o que está havendo 
nesse processo da divida externa é que ao credor 
não interessa que resolvamos o problema, pelo 
contrário, interessa que_ o mantenhamos indefini
damente através dos famosos serviços da divida, 
porque isso eterniza e aumenta a dívida, eterniza 
e aumenta a dependência. Quanto mais dever
mos, mais dependeremos; e quanto mais dever
mos, e ma!s dependermos, mais nos dessangra
mos numa politica de que deu realmente um resu
mo admirável_, do ponto de vista vocabular, o Sr. 
Delfim ~efio~ que hoje tem o seu discípulo na 
Pasta da Fazenda, quando disse que "exportar 
é o que importa". Este Pais, hoje, vive para produ
zir os bens que vão ser consumidos fora de suas 
fronteiras, não pelo seu povo,_ mas por outros 
povos, e produzir esses bens a baixos custos, à 
custa da miséria do trabalhador, que é cada vez 
mais explorado, para que esses produtos sejam 
os mais competitivos no metcado internacional 
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Quanto -mais se_ paga, mais se deve, porque __ é 
preciso ·que cresça a dívida e a dependência,. e 
com isso se_~gra a economia nacional- uma 
hemorragia -. e se sangra a miséria_ do traba
lhador bras_ileiro. 

O SR._RUV BACElAR- Agradecemos. ao 
eminente ._$en_ador Pompel,l de Sousa o aparte, 
que, com muita seriedade, enuncia algumas teses 
que apoiamos integralmente, principalmente 
quando V. Ex!' diz que com essa sangria, a caÇa 
dia que pa5sa, aumenta a nossa dívida. Estamos 
também - Deus ·queira que não- perdendo 
a nossa soberania e comprometendo as gerações 
futuras, o que _é piai". · · - -

O Sr. Jutahy Magalhães - Permite-m;: Y. 
Ex" um aparte? , . 

O SR. RUY BACELAR - ConcedemoS o 
aparte ao eminente Senad~r Jutahy Magalhães. 

O Sr. Jutahy Magalhães- Senador Ruy Ba
celar, V. Ex" está, como já foi dito, trazendo assunto 
da maior seriedade. Este é o debate que devemos 
ter no Senado Federal, e, por isso, algumas vezes, 

- lamento_ ser tão r~petitivo~ porque Lima das nossas 
-prerrogativas que deveriél ser respeitada pelo .Po-
der Executivo. Com relação à questão da dívida 
externa, por exemplo, temos uma Cómissão no 
Senado Federal que está ~inando este_proble
ma. O Ministro da Fazenda simplesmente recu
s<;J-se a vir debater com os Srs.-Senadores este 
assunto, que_ é da maior importância para o Brasil. 
J..emos que ·_aceitar simplesmente como correta 
dsa atitude do Ministro? Creio que não. O Senado 
Federal deveria protestar, inclusive através de suas 
Uderanças ligadas ao Governo, contra essa atitu
de do Ministro da Fazenda. Ontem, levantei aqui 
a qUestão de um r~queri!ller.to de informações 
que foi ·aprovado pelo Plenário, e o Ministro da 
Fazenda simplesmente não o-respondeu._ O que 
diz a resolução aprovada por este Plenário?- Se 
no prazo de 30 _dias o Ministro que recebeu o 
requerimento de informações não o responder, 
no prazo de 72 horas o Senado Federal terá que 
se reunir p~ra dizer se vai_ ou_ não _entrar com 
processo por crime de responSabilidade contra 
o Ministf9: que não aeu a resposta. É um projeto 
_de resolução que foi apresentado por mim, na 
época,_ e aprovado pelo Se!1ado Federal. Hoje, 
portanto, há Ul'!l- aspel;o legal Depois dizem que 
é uma aç~o meramente de oposição. Não! É de 
respeito_ à instituição._ No en~nt9, aqui costuma
mos abrir mão dqs nossos direitos; costumamos 
aceitar simplesmente tudo que o Poder Executivo 
deseja fazer. Por isso que digo: tenho sido repe
titivo, mas deveremos, a partir de agora, com 
mai'?r _ ~rie~ade, COI!I maior compromisso para 
c6m a· instituição, deveremos defender nossos 
direitos e exigir que o Poder Executivo respeite 
o Poder Legislativo, o que não vem fazendo. Sr. 
Senador, parabenizo V. ~ quando traz este aS
sunto para debate._ t ~ssunto que tem que ser 
debé!tid9 __ -~- e_§darecido;_ são vários os pontos e 
oS ãS(.)ectQs de que deverf!llllOS tratar neste deba
te. T erfamos - e procuro Sef wn poUCo a faVor 
d6 _Regimento, o meu aparte tem que ser breve 
e já estou-me alongando-, teríamos muitos pon~ 
tos para discutir. ESsa :Safra recorde da agricultura, 
teríamos que _discuti-la aqui, para debater o pro
grama agrícola. Y_~ Er abordou, no momento 
oportuno, essa questão, e espero que o Senado 

Federal assuma _esse compromiSso; para ·debater 
esses problemas, que-são da maior gravidade pa-· 
ra o País, .e devemos_ trazê-los para _este plenário. 
Agradeço a· V. EX' por ter -trazido este assunto 
ad" debate. ' 

:o SR: PRES{QENiE: <F~ancfScq ~ouem~~rg)_ 
---:-:Senador RuyJ:;I.a.,celar, a Mesa solicita a V. EX' 
conclua o s_eU, pronunciamento, ~aja vista ~e_ 
V. Ex"_ já triplico_u_ o tempo regimental que lhe 
caberia. 

O SR. R(JY BACELAR - Estou -condujn~9. 
Sr. Presidente. Agrade_c.emos a ady_ert;ênc_ia_dç y, 
EX'-· ...... 
, Receb.emos com ,agrado o aparte do.e_minente 

Senador Jlltally ~98-}hães_. que COO? o ~ril~o. ~.
tumeiro fai_ a_ d~(esa _do Poder Legislativo e de 
suas prerrOgatiVas;_ que n"a.da rríais são- do. êJue 

_as_ prerrogativas do pfé>prio povo __ f:l_r~~e~ro, por-
que o CongressO __ o representa. - -

O povo - corria dizíamos há pouco ao emi
nente Senador Mansueto de Lavor, respondendo 
~o seu aparte ...,.,.. precisa conscientizar-se da sua 
força, do seu P9dE.J:r tt de qUe estamos 8.qUfParã 
qem repres~nlá-lp; é preciso haver "mão dupla" 
também. Deverjl~ Conscientizar·n~_ConfieSSiS
tas, Parlamentares de que nada mais somos do 
que a representação do povo e que o Poder Exé
cutivo lá está- deve e irá estar, no nosso entender 
- para respeitar e eXecutar aquilo que o povo 
quer, aqujlo que nós, em nome do povo, iremos 
indicar que seja realiZado. 

Quando hOuve-r -esSa -_C6risc~en~ã0 do _povo 
e ele começa~ a -~izar-nos, entendéndo que 
o Poder Executivo_n_ada mais é do que empregado 
do povo, pago por ele, para realizar ãquilo que 
o povo deseja, este Brasil vai mudar. Por outro 
lado, cabe a nós' também dignificar a represen· 
tação que temos, com seriedade, trabalho e, so
bretudo, com honestidade. 

o sr. RoMido Aiagão- P~rmite-:me v. Ex' 
um aparte, nobre Senador Ruy Bacelar? 

O SR. R(JY l!ACELAR ~ Tem ó aparte-o 
eminente Senador -Ronaldo Aragão. 

O Sr. RonaJdo _Aragão -- NQbre .Senador 
RuY Bacelar, ouço_com atenção o pronunciamen
to de V. Ex", pronunciamento sério, f~~ndo l!fÍla 
análise da situação económica do País. Senador 
Ruy Bacelar, desejo ser breve. ESta Nação neces
sita que se fale seriamente. O que está Ocorrendo 
é- wna crise de autOridade,_ porque os Ministros 
responsáveis· pela ~ ~onômica do Governo 
dizem Uma coisa para a imprensa e, na ca1ada 
da negociata, fazem outra coisa, trazendo deses
pero para a sociedade brasileira Hoje, Senador 
Ruy Bacelar, o Brasil tem duas classes_: os ban
queiros e aqueles que estão pagando a conta 
desta Nação. Não é possível continuar Com essa 
situação. É preciso falar cõm seried8de. Não se 
pode querer acabar com o déficit público taxando 
salários e_ congelando a URP. Não há seriedade 
.~9 -_g_Qy_~mo: não .há seriedade nas .autoridades 
responSáveis pela políticaeconômicã do Governo. 
Portanto, V. Ex' está de parabéns quando faz essa 

-faz -esta análise profunda, chamandÇ> a atenção 
da sodedade brasileira para que passe a falar 
seriamente a este mesmo povo. Neto podemos 
contínu(lr com essa falácia,_ onde os Ministros .~:es
P<)itsáveis pela área económica dizem uma coisa 
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para a imprensa e fazem outra, sacrificando, prin
dpalmente, o assalariado deste País. 

O SR. RUY BACELAR - Agradecemos' a 
V. ~ o aparte. V. Ex' tem toda razão quando 
diz que os grandes problemas são de autoridade. 
E acrescentamos, como bem disse V. Ext, o pro
blema é de competência também; A incompe
tência deste governo aí está; não coordena os 
seus Ministros, não formula uma política reda~ 
mada pela Nação brasileira e, pior de tudo, falta 
ao Governo credibilidade, porque lhe falta a legiti
midade que não teve pois está ar pelo capricho 
do destino. 

Mas, Sr: Presidente, prosseguilido no nosso 
pronunciamento, todo esse dispêndio de energia 
certamente será melhor compreendido se tomar
mos em consideração que, iniciada a contagem 
regressiva do controverso mandato presidencial, 
sua Excelência o Presidente da República dá-nos 
a impressão de ainda estar tomando pé por meio 
desse novo balão de ensaio que lança e sobrevoa 
o terreno instável e acidentado da economia bra
sileira. 

Não vemos como não juntar a esse esforço 
o gesto de boa~vontade, formulando votos para 
que seja este o último plano económico do Gover
no Samey, que ele finalmente dê certo; permitindo 
ao Presidente, na etapa derradeira de seu tumul
tuado Governo, 6 encoritrO de inS-piração e forças 
para resgastar a imensa dívida por ele contraída 
com o destino que, em dia de cruel capricho, 
guindou-o ao Poâer, como· gOvernante de todas 
as brasileiras e brasileiros e, noutro dia ainda mais 
abswdamente caprichoso, alongou para 5 anos 
um mandato que deveria ter sido de curtíssima 
duração. (Muito bem!) 

O SR. PRESIDEMTE (Francisco Rollemberg) 
-Passa-se à 

ORDEM DO DIA 
Presentes na Casa 44 Srs. Senadores. No plená

rio, no entanto, não há quonun para deliberação. 
Em conseqüência, as matériaS dOs itens n9 1 e 
4, em fase de votação, ficam adiadas. 

São os seguintes os itens cuja votação é adiada: 

Votação, em turno único, do R_equerimento 
n9 97, de 1988, de autoria do Senador José 
Ignácio Ferreira, solicitando, nos termos regi
mentais, a convocação do Senhor Ministro 
de Estado dos Transportes, Doutor José Rei
naldo Carneiro Tavares, para, perante a Co
missão Parlamentar de Inquérito, criada pela 
Resolução rt' 22, de 1988, prestar eSclareci
mentos a respeito de assuntos pertinentes 
à sua pasta. 

4 

Votação, em turno ónico, do Parecer da 
Comissão de Relações Extericife.S So&re a 
Mensagem n9 145, de 1987 (n? 242/87, na 
origem), de 14 de agosto de 1987, pela qual 
o Senhor Presidente da República submete 
à deliberação do Senado a escolha do Se
nhor Murilio Gurgel Valente, Embaixador do 
Brasil junto ao Reino da Noruega. para, cu
muJativamente, exercer a função de Embai
X21dor do Brasn junto à República da Islândia. 
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O SR. PRESIDEN1E (Francisco Rollemberg) 
~Item2: 

Mensagem n• 120; ·a e 1llilB ~(n' I98'las. 
na origem_), relativa à proposta para que seja 
autorizada a PreteitUra Municipal do Rio de 
JaneirO, Estado doRiqdeJ_ane_iro, a contratar 
operação de crédito no valor correspondente, 
em cruzados, a 4.50<1:000 ObrigaÇões doTe
souro Nadonal-OTN (dependendo de pa
recer). 

Para Proferir j)ãrecer,-concedo a·· palavra ao no
bre Senador Jamil Haddad. 

~ 6 sR. JAMii HADllAD (PSB c...c~ RJ).:..:. Pàra 
emitir parecer.)- Sr. Presidente, Srs. Senãdores: 

Com a Mensagem n9 120, de-1988, o Senhor 
Presidente da República submete à del!beração 
do Senado Federal a autorizaçâõ -pãra que a Pre
feitura -MUnicipal do Rio de Janeiro (RJ) contrate, 
junto à Caixa Económica Fe'deral, a seguinte ope
ração de crédito. 

CaJ:acteristicas: da operação: 

A ~Valor: Cz$ 2.68ô.230.ooo,óo ( cciries'Nri
dente a 4.500.000,00 OTN de Cz$ ~596,94, em 
janeiro/88); · . · . . . 

B-Prazos: 
1 -de carência: até 15 nieseS; 

_2 =-de amortização: 2 f6 meses;_ 

C-Juros: 10% a.a.; 

D --Garantia: Vinculação de parcelas do Im
posto sobre Orculação de Mercadorias (!CM); 

E-Destinação de recursos: realização de 
obras de contenção de encostas e drenagem su
perficial em diversas favelas situadas em morros 
do Município do Rio de Janeiro (RJ). 

Ouvida a respeito, a Secretaria do T escuro Na
cional do Ministério da Fazenda informou· nadà 
ter a opor quanto à realização da operação: 

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 eJaboração legislativa do 
Senado Federal durante o período de funciona
mento da Assembléia Nacional Constituinte, opi
namos favoravelmente sob os aspectos econômi
i::o-flilariCeiro e legal da matéria. 

Assim sendo, con-cluímos pelo acolhímento da 
mensagem, nos termos do_ s~inte: 

PROJErO DE RESOLUÇÃO. 

N• 81, DE f988 

Autoriza a Prefeitura Municipal do Rio 
de Janeiro (RJ) a contmtar operação de 
crédito no valor con-espondente, em cru
zados a 4.500.000,00 OTN. 

-- O Seitã:do Federãl ~solve: 
Art. J9 É à Prefeitura Municipal do Rio de Ja

neiro (RJ), nos tennos do art. 29 da Resolução 
n9 93n6; alterado Pela Resolução n9 -140/85, am
bas do Senado Federal, autorizada a contratar 
operação de crédito no valor correspondente, em 
cruzados, a 4.500.000,00;-oTNju"nto à-Caixa EcO
nômica Federal.A operação de crédito destina-se 
à realização de obras de contenção de encostas 

. e drenagem superlidaf em diversas favelas situa
~ctas .em rriórrôs dO-municípiO do Rio de Janeiro 
(RJ). 

Art. 29 Esta resolução entra em Vigor na data 
de sua publicação._ _ _ 

É o parec::er, Sr. Pr_esidente. 

O SR. PRESIDENTE (Francisco Rollernberg) 
-Passa-se à discussão ·do projeto, em turno úni
co. (Pausa.) 

Não havendo quem peça a palavra, encerro 
a _discussão.. .. , , . 
• "A" ,votação. da -matéria d8r~se-á na sessão se-
9uirite,-noS termOs regimentais. 

, .~ O l?R. PRESIDENTE (Francisco Rollernberg) 
-Item3: 

Mensagem n• I 26, de I 9S8 (n• 222/88, 
na origem), relativa à proposta para que seja 
autorizada a Prefeitura Munida! do Rio de 
Jaileiro (RJ)_ a ~o~tr~(!r_ operaç&o de crédito 
no valor correspondent.:;:, em cruz~dos._ a 

. 4_100.000,00 Obrigações do Tesouro Nacio
' n~l '"7""0TN (depençlendo de parecer). 

' 'Nos t~f!1:1os do~ 6'? da Resolução n? 1, de 
1987, á PfeSidência designa o eminente Senador 
Nelson Carneiro para emitir parecer sobre a Men-
sagem: - - -- ----

0 SR. NELsON CARI'!EIRO (PMDB- RJ. 
Para emitir parecer.)- Sr. Presidente, Srs. Sena
dores: 

Com: a Me'nsagem n~- J 26, de-1988, o SenhOr 
Presidente da República submete à deliberação 
do Senado Federal a autorização para qUe a Pre
feitura Municipal do Rio de Janeiro (RJ) contrate, 
junto à Caixa Económica Federal, a seguinte ope· 
ração de crédito. 

Caracteristicas da operação: 

A-Valor: Cz$ 3.363:722.000,00 (correspoh' 
dente a 4.IOQOOO,OO OTN de Cz$ 820,42, em 
março/88); 

B-Prazos: 

1 -de carência: até 15 meses, 
2- de amortíiãção: 216-iileses; 
C-Juros: 10% a.a., 
D- Garantia: Vinculação de parcelas do lm

posto_sobre Grculação de Mercadorias OCM); 

E-Destinação de recursos: realização de 
obras de recuperação e reconstrução de logra
doures, pontes e muralhas danificadas pelas gran
des enchentes que ocorreram recentemente na 
Cidade do Rio de Janeiro. 

Ouvida a respeito, a Secretaria do Tesouro Na
cional, do Ministério da Fazenda, informou nada 
ter a opor quanto à realização da operação. 

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 favoravelme11te sob os aspectos econômi
ccJ:.fmanceiro e legal_da matéria. 

Assim sendo, concJuímos pelo acolhimento da 
mensagem, nos termos seg~ntes: 
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PROJETO DE RESOLUçAO 
N• 82, DE 1988 

Autoriza a Prefeitura Munidpal do Rlo 
de Janeiro (RJ) a contratar operação de 
crédito no valor corTespondente, em cru
zados, a 4.100.000 OTI'!. 

O Senado Federal resolve: 
Art 19 É a Prefeitura Municipal do Rio de Ja

neiro (RJ), nos termos do Qrl 29 da Resolução 
n9 93!76, alterado pela Resolução n9 140/85, am
bas do Senado Federa1, autorizada a contratar 
operação de crédito no valor correspondente, em 
cruzados, a 4.1 O_O.OOO;OO OTN junto à Caixa Eco-
nômica Federal. A operação de crédito destina-se 
à realização de obras de reçuperação e recons
trução de logradouros, pontes e muralhas, danifi
cados pelas grandes enchentes que ocorreram 
recentemente na cidade do Rio de Janeiro. 

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

O SR. PRESIDENTE (Francisco Rollemberg) 
-Passa-se à discussão do projeto, em tumq__úni
co. (Pausa.) 

Não havendo quem peça a palavra: e~Cerro 
a discussão. _ _ __ 

A votação _da matéria dar-se-á na sessão se
guinte, nos termos regimentais. 

OSR. PRESIDENlE (Francisco Rollemberg) 
-As demais matérias_ da Ordem do Dia eXigem 
quorum qualificado. _ _ _ _ __ 

São os seguintes os items cuja apréc1aç-a6- fica 
adiada: - -

5 

Discussão,_em turno único, do Parecer da Co
missão de Relações Exteriores sobre a Mensagem 
n• !58, de 1987 (no 258/87, na origem), de 25 
de agosto do corrente ano, pela qual o Senhor 
Presidente da República submete à deliberação 
do Senado a escolha do Senhor Octávio Rainho 
da Silva Neves, Embaixador do Brasil junto à Re-
pública da fndia, para, cumulativamente, exercer 
a função de Embaixador do Brasil junto ao Reino 
do Nepal e República de Sri Lanka. 

6 

Discussão, em turno úfifCO, do Parecer da Co
missão de Relações EXteriores-SObre a Mensagem 
n• 206, de !987 (n• 319/87, na origem), de 24 
de setembro de 1987, pela qual o Senhor Presi
dente da República submete à deliberação do Se
nado a escolha do Senhor Aderbal Costa, Embai
xador do Brasil junto à República Cooperativa_ da 
Guiana, para, cumulativamente, exerCer a fu"alÇão 
de _Çrnbaixador do Brasil junto a São Vicente e 
Grélnaâinas. 

7 

Discussão, em turno único, do Parecer da Co
missão de Relações ExteriOres sobre a Mensagem 
n9 210, de 1987 (n9 334/87, na- origem), 'de 9 
de outubro de 1987, pela qual o Senhor Presi
dente da República submete_ à deliberação do Se
nado a escolha do Senhor Jorge Ronaldo de Le
mos Barbosa, Embaixador do Brasil junto à Repú
blica do Zaire, para, cumulativamente, exerCer a 
função de Eri'!:baixador do Brasil junto à República 
Popular do Congo. - · 

8 

Discussão, em turno único, do Parecer da Co
missão de Relações Exteriores sobre a Mensagem 
n• 211, de 1987 (n• 335/87, na origem), de 9 
de outubro de 1987, pela qual o Senhor PreSi
dente da República submete à deliberação do Se
nado a escolha do Senhor Guy Marie de Castro 
Brandão, Embaixador do Brasil junto à República 
do Senegal, para, cumulativamente, exercer a fun
ção de Embaixador do Brasil junto à República 
Islâmica da Mauritânia. 

9 

Discussão, em turno único, do PareCer da Co
misSão de Relações Exteriores sobie a MEmSãgem 
n• 231, de 1987 (n• 392/87, na origem), de 30 
de outubro de_1987, pela qual o Senhor Presi
dente da República submete à deliberação do Se
nad<? a escolha do Senhor Jayme Villa-Lobo_s, 
Embaíxaàõr CIO -Brasn junto à República Gabo
nesa, para, cumulativamente, exercer a função 
de Erii.baixador do Brasil junto à República da 
Guiné-Etji.tatoriàl. 

10 

Discussão, em turno único, do Parecer da -C~ 
miSsao âeRelãÇ_OeS Exterio~s sob~ a Mensageffi 
n9 445, de 1987 (n~ 642/87, na origem), de 3 
de dezembro de 1987, pela qual o Senhor Presi
dente da República submete à deJ~eração do Se
nado a escolha do Senhor Sérgio Seabra de Noro
.,Q!:la,_~i~o -~e ~egunda Oasse, da Carreira de 
Diplomata, para exercer a fUriÇãO de Einbaixadof 
do Brasil junto ao ES~qo do Coveite. _ _ _ 

11 

Discussão, em turno único, do Pare<:er da Co
rnlss_ão de Relações Exteriores sobre a Mensagem 
n• 446, de 1987 (n' 643/87, na origem), de 3 
de dezembro de 1987, pela qual o Senhor Pres[
dente da_República submete à delib.eração do Se
nado _a escolha do Senhor Raymundo Nonnato 

_LQy_ola_de Castro, Ministro de Primeira Oêisse, da 
Carrei~a de Diplomata, para exercer a função de 
EmbiMX~or do_E?rasilji,Jnto à_República das Fili
pínas. 

12 

Discussão; em turno ún!co, do Parecer da Co
missão de Relações Exteriores sobre a Mensagem 
n• 39, de !988 (n• 37/88, na origem), de !9 de 
janeiro de 1988, pela qual o Senhor Presidente 
da República submete à deliberação do Senado 
a escolha do Senhor Fernando SilvaAives, Embai
xador do BrasJI junto à República de T rinidad e 
Tobago, ·para, cumulativamente, exercer a função 
de Embaixador do Brasil junto à Comunidade 
de Domínica. 

13 

Dis.cussão, em turno úriico, do PareCer da Co
miSSãO -c:!e -ReJações Extefiores sobre a Mensagem 
n• 56, cfe 1988 (n• 66/88, na origem); de 2 de 
feverefro_ de 1 9.88, pela qual o Senhor Presid~te 
da República SI.Jbmete à debberação do Senado 
a escOlha do_S_enhor Fernando SilvaAlv~s. Embãi~ 
xadof do Brasil junto à República de Trinidad e 
Tõb~o, para, cumulativamente, exercer a função 
de Em&aooidor do Brasil junto à Santa Lúcia. 

.Sábado 25 .1887 

14 

Dis_cussão, em tumo úOico, do Parecer da cO
missão de Relações EXteriores sobre a Mensagem 
n• 79, de 1988 (n• I 05/88, na origem), de 12 
de fevereiro do corrente ano, pela qual o _Senhor 
Presidente da República submete à deliberação 
do Senado a escolha do Senhor Joaquirri -lgilácio 
Amazonas Macdowell, Ministro de Segunda Cas
se, da Carreira de Diplomata, para exercer a fun
ção de Embaixador do Brasil junto ao Reino da 
Tailândia. 

15 
Discussão, em turno úilico, do Parecer da Co

missão de Relações Exteriores sobre a Mensagem 
n• 80, de !988 (n• !06/88, na origem). de 12 
de fevereiro do corrente ano, pela: Qtial o Senhor 
Presidente da República submete à deliberação 
do Senado a escolha do Senhor Brian Michael 
Fraser Neele, Ministro de Segunda Classe, da Car
reira de Diplomata, para exercer a função de Em
baixador do Brasil junto à República-Federal da 
Nigéria. -

16 

Discussão·, em turno único, do Pare<:ero da Co
missão de Relações_Exteriores sobie-a Meilsagem 
n' 101, de_!988 (n'128/88, na origem), de 15 
de março de 1988, pela qual o Senhor Presidente 
da República submete à deliberaÇão do Senado 
a escolha do Senhor Renato Prado Guimarãe-s; 
Ministro de Primeira daSse, da Carreira de Diplo
mata, para exercer a função de Embaixador do 
Brasil junto à República da Venezuelã. 

17 

Discussão, em turno único, do Parecer da Co
missão de Relaçõe~ Exteriores_ sobre a Me_nsagem 
n• 108, de 1988 (n• 148/88, na origem), de 4 
de abril de 1988~ pela qual o Senhõr Presidente 
d~ República submete à deliberação do Senado 
a escolha do S~nhor Rubens Antonio Barbosa 
Ministro de Primeira Oasse, da Carreira de Dipl~ 
mata, para exercer a função de Embaixador na 
delegação permanente do Brasil junto à Associa
ção Lati_noMAme~cana de lntegração. 

18 

Discus_~o, em turno único, do Parecer _da Co
miSsão de Relações ExteriOres sobre a_Met1sa·gem 
TI' 110, de 1g88 (ri' 159/88, na origem), de 20 
de abnl do corrente, pela qual o Senhor Presidente 
da República submete à deliberação do Senado 
a esc~lha do Senhor_ Asdrubal Pinto _de Ulysséa. 
Embatxador do Brasil junto ao Estado de Israel 
~~!- cumulativarriente; exercer a função de em: 
baJXador do Brasil junto à República do Chipje. 

19 

Dlscuiisão, em ttinio único, do Parecer da Co
misSãO de RelaÇões Exteriores sobre a Mensagem 
n9 111, de 1988 (n916()/88, na origemy;·de-20 
de abril de 1988, pela qual o Senhor Presidente 
da República submete à deliberação do Senado 
a escolha dO Senhor Ronaldo Mota Sardemberg, 
Embaixador do Brasil junto à União das Repú
blicas Soviéticas, para, cumulativamente,. exercer 
a função de Effibaixador· do Brasil junto à Repú
blica Popular da Mongólia. 
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O SR. PRESIDENTE (Francisco Rollemberg) 
- Concedo a palavra ao nobre Senador Jarbas 
Passarinho, COI'!'JO Uder do PDS. 

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

Quero fazer alguns comentários sobre este ~ 
tudado discurso - como· disse o ilobre Uder 
do PMDB- do Senador Ruy Bacelar. 

Preliminannente, gostaria que o Senado, talvez 
sem conhecer o fato, viesse a conhecê-lo agora, 
se assim é. Há alguns meses, o Ministro daJustiça, 
nosso ex-colega Senador Pau1o Brossard, convi
dou os Presidentes dos 4 Partidos que tinham 
maiores bancadas na Constituinte para uma en
trevista: 

Deputado Ulysses Guimarães, o senador Mar
co Maciel, eu próprio, pela ordem, e o Dr. Paiva 
Muniz como Presidente _do PIB. N_essa ocasião, 
exatamente, o Ministro da Justiça nos declarou, 
darissimamente, o seguinte: que O Presidente au~ 
torizava o Sr. Ministro da Justiça a dizer_ aos 4 
Presidentes de Partido que representavam 85, 
87% da Constituinte, que Sua Ex_c_elênda_ se 
considerava amparado pela ·coilstituição atual no 
seu mandato de 6 anos, mandato pelo qual _eu 
tinha sido eleito-por 8 oUtros-por- 4, o Sr. Marco 
.Maciel por 8 e, assim por diante. 

Sua EXcelência já decidira abrir m_ã_Q __ de um 
ano desse mandato. se, entretanto, a Cçostituinte 
que é soberana, resolvesse fai.er corri qUe o seu 
mandato fosse apenas de 4 anos, "Sua Excelência 
consideraria isso um- ato de_ agressão pessoal, 
de caracterização de irnr)ossibmdade de continuar 
a governar. E Sua ExCelênCia 56 teria dois cami~ 
nhos: ou bater à porta do Supremo Tribunal Fede
ra] para fazer valer o seu difettO OU, então, renun-
ciaria -

E desde logo Sua Excelência intedpaVa que 
à porta do Supremo Federal não bateria. 

Então, ficava claro que teríamos pela frente a 
possibilidade de um problema institucional gravís
simo. O Deputado Ulysses Guirriarães ainda che~ 
gou a perguntar ao Ministro da Justiça se S. Ex" 
estava rea1mente autorizado: _S. Ex'!' diz: é claro! 
Eu não convidaria os-Presidentes de Partidos aqui, 
se não estivesse autorizado_ e credenciado a fazê~ 
lo. A decisão do Presidente é esta. 

Ao que o Dr. Ulysses Guimarães respondeu: 
"Mas eu já disse ao Presidente José Sani.ey 

que isso não é solução, isso é problema", o _que, 
evidentemente, me levou a concluir que a mesma 
matéria já havia sido, antecipadamente, tratada 
entre os dois - entre ·a- Présldente José Saméy 
e o Deputado Ulysses Guimarães, Dentro da mi
nha responsabilidade, o que tenho citado na As
sembléia Nacional Constituinte, as duas éticas de 
Max Weber, a ética da convicção e a ética da 
responsabilidade, tinha que pensar como Presi
dente de Partido, em relação a minha Bancada, 
dividida como estava quanto ao problema, na 
conseqüência natural de fazer_ a votação_ de 4 
anos. Votados os 4 anos nós teríamos exatamente 
o impasse instituciona1 - não vou referir-me 
nem ao que aconteceria, através de deteri'ninadas 
áreas de sustentação do Governo. Entretanto, a 
Constituição mandava que, imediatamente, na or
dem sucessiva, se chamasse para assumir a Presi
dência o Presidente da Câmara, na falta deste 
o Presidente do Senado e, na faha deste, o Presi-
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dente -dO Supremo - um dos 3 assUmiria. A 
COnstitUição 'determinava que em 30 cüas se fizes
se_ uma el~iÇ~l? direta para preencher o cargo 
vago de Presidente da República. Isso me levou 
à convicção e, conseqüentemente, à ética da res
ponsabmdade de impedir que esse fato aconte
cesse, na metlida das minhas possibilidades. E 
a medida das minhaS possibilidades _era levar, tan
to quanto pUdesse, companheirOs meus a evitar 
o impasse e, com efeito, votar os 5 anos. O ilustre 
representante pela Bahia, falando há pouco, foí 
injusto, na medida em que carecterizou todos 
aqueles que Votaram os 5 anos como traidores 
do povo. E muito fácil se pespegar rótulos, é muito 
(ádl._ quando ·as pessoas têm um ponto de vista 
contrariá do por outros, desde logo partir para uma 
agressão que ofende muito, qúe atinge bastante 
as pessoas, sem saber quais são os fundamentos 
que os -outros têm para_ proceâer diversamente 
daquele que assim está falando. 

De maneira que á uma primeira declaração 
que eu queria dar. Este assunto hoje é público, 
porque eu me_s_m_o fiZ questão de torna-lo público 
depois de surpreendentemente a_ matéria ter sido 
mantida em segredo 4~ante alguns dias pelos 
quatro Presidentes de Partido. 

O segun-do ponto a analisar é _que gr~nde par-
le: .. --•.... ~ ... . . . . 

O Sr. Ruy Bacelar- Permite V. Ex" um apar-
te? ----

0 SR. JARRAS PA8s.ARINHÓ- Pois ~ão! 
Ouço V. EX- · · · · · · · · 

O Sr. Rui Bacelar- Eminente Senador: Jar
bas PaSsarinho; V~-Ex" faz _uma grave relação. A 
Nação toda não tem coimedmentõ desse episó
dio que se passou entr_e o Ministro da Justiça, 
V. Ext e mais três outros ... _ 

O SR. JARBAS PASSARINHO- O Presi
de!lte _dO ~arti-do-de v. _Ex' -~mbé~m estavaJá pre
sente! 

O Sr. Ruy Bacelar- ... Presidente de Partido. 
y. Ex' inclusive decla_ra que se á CoriStituínte fixas_.. 
Se eleiç&:!s em 1988, ou reduzindo o manaat6 
do Presidente para quatro anos, Sua EXCelência, 
o Senhor Presidente _José Samey, s6 teria duas 
portas para bater: ou o Supremo, ou a renúncia. 

O SR. JARBAS PAsSARINHO - Foi o 
que eu disse! 

O Si.-Ruy BaceJBr--EStou repetindO o que 
v. Ex' di~s~. 

O SR. JARBAS PASSARINHO - Estou 
j:>ensando que V. Ex' -está repetindo para_ ver se 
eu confirmo: ~?r O _qu_e eu disS~: - . 

O ~r. ~uy Bacelar- Logo, todos nós verifica
mos que a revelação é de suma gravidade e me 
leva a crer que o Presidente, pelo seu l>orta~voz, 
o Sr. Mini_sUo da Justiça, tenha dito isso para inti
midar, ou para tentar mudar o posicionamento 
de alguns Sfs. Presidentes de Partido que lá esta
vam._ Acreditamos não seja o caso de V. Ex', (Jue, 
desde a primeira hora, vem se batendo pelo man
dato de seis anos, sob a alegaçãq_ de que o Presi
dente foi eleito pela Constituição em vigor. E, asM 
Sim,- cOnforme V. Ex' sempre- "defendeu aqur e 
pelas suas entrevistas, trataMse de um direito ad
quirido ql)e a Córistituinte não feriei so6_erania para 
reVogar: Contifdo, dizemos e repetimos, erribora 

V. EJr possa considerar até urna grosseria e uma 
indelicadeza~ é pesamento nosso qUe houve wn 
divórcio marcante entre a vontade do povo brasi
leiro e a dos seus Representantes, os Srs, Consti
tuintes. Noventa por cento do povo brasileiro sem
pre considerou que o mandato do atual Presidente 
_é Um mandato .de_ti'ansição;·mandato passageiro 
e de curta duração. Isto foi dito pelo próprio Presi
dente José Sarney e, anteriormente, pelo pran
teado Presidente Tancredo Neves, ou seja, que 
o seu mandato deveria ser no máximo-de quatro 
anos, pois Sua Excelência estaria ai para cumprir 
a fase de transição do regime arbitrário para o 
regime democrático~ É inegável que essa fase 
se expira com a promulgação da nova Consti
tuição do Brasil, marcando a passagem do Brasil 
do passado para o novo _Brasil, Brasil da espe
rança - ~sim pensamos. Dissemos da tribumt 
que há esse divórcio. O povo brasileiro não está 
cqrisci~ntiza,do _do s~u v~or, e nós, Constit~int~~. 
também não o estamos honrando nem dignifi· 
cando, nem estamos procedendo aqui _em sinto
nia com a VQntade do Povo, porque, se_ assún 
5? fosse, ... _ 

O SR. JARBAS PASSARINHO - Peço a 
V. Ex' que conclua _o seu aparte. 

O Sr. Ruy Barcelar - ... a· maioria ou grande 
parte_ dos Constituintes não se entregaria em troca 
de benesses fáceis do Poder Executivo. Se o povo, 
nos. estivesse fiscalizando, não se daria. o que se 
·deu tiesta COnstituinte; quando 9o% __ do povo bra~ 
sileiro que desejava ftxar eleição em 1988; viu 
frustada sua vontade. Foi o povo que nOs elegeu, 
e_minente Senador. Foi o pOVo que nos-colocou · 
aqui. 
- O SR; JARBAS PASSARINHO- Colocou 

__ V. EX' em plena eufo~ d<? Pl~no ~do. 
-~-- O Sr. Ruy Bacelar- Não. Isso é engano. 

O SR. JARBAS PASSARINHO- Colocou 
V. Ex' 

O Sr. R~ Bac::elaJ:- .é: eng~o de V. EXt 
ó SR; JÁRBAS PASSARINHO- Eu não 

pretendia _transformar a minha participação ... 

O Sr. Ruy Bacelar -Agora, a minha dúvida 
é ~e parece que V. _~_tinha compromisso. 

O SR. JARBAS PASSARINHO- Não pre
tendia ter a minha participação com V. Ex' naquilo 
que efri veZ de __ um debate se transfomas'se num 
bate-boca. 

O Sr.-Ruy Bac::eiar- Não. Niio é ·bate~ boca. 

OSR. JARBAS PASSARINHO -Evidente
mente riãO-é o meu objetivo. V. Ex' está s~ a]Qn
Qãndo muito no aparte e está enveredando por 
novos caminhos que passam a ser de dua1Idade 
entre V. Ex' e eu do_ ponto de vista. Eu não vou ... 
inclusive não vou discwtir com v. EX'-e pronto: 

O Sr. Ruy Bacelaf - Eu não quero lev8r 
~t~~~e priSma, mas eu vou ... 

____ O SR. JARBAS PASSARINHO - V. Ex' 
que está levando~ 

O Sr. Ruy Barcelar--,,; eu vou para o terreno 
que V. Ex' quiser. 

O SR. JARBAS PASSARINHO- E a mim 
não _me agra_da -_não me agrada! -, mas eu 
acredito. -
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O Sr. Ruy Bacelar -:- EtYVOú para ci terreno 
que V. Ex" qUiser. Então coi1duindo, Sr: Presi
dente,... 

O SR. JARDAS PASSARINHO - Não. V. 
Ex" que está esç:olhendo o terreno, não sou ~u, 

O Sr. Ruy Bacelar ..:........ Eu agradeço- por me 
conceder_ o ~parte, mas concluo qizendo que há 
uma [alta de consonânc\~ entre a vontade_ do poyo 
e os_ Coruitituintes... · -

O SR. JARDAS PASSARINHO - Esta é 
un:ta ·colocação parlamentar. 

. O Sr. Ruy Bac:clcir-:-!! uina ·maneira d~- ~u 
apressar ... 

O SR. JARBAS PASSARINHO - V. Ex
fal_ai" ~m traição como V. fr falou ainda há pouco._ 

O Sr. Ruy Bacelar - Eu respeito o pensa-
mento de V. Ex" - - -

·o SR. JARDAS PASSARINHO -Quando 
V. Ex", pãra gáuâio nOSSO, -de pensamento, sim; 

O Sr. Ruy Bacelar - Eu pensava; no meu 
entender, é. · ' 

O SR. JARDAS PASSAIÍII'!HO- Quando 
V. EX• fala em div6rclo, muito bem, é o ponto 
-de vista de V. ~. mãs seõ "Plano Cruzado 'tivesse 
êxito, até hoje a população estaria de~jando que 
o Presidente permanec:esse no ,Pode:r. O noss_o 
ponto de vista ·-·~ 

o: Sr. Ruy Bact;lar...:... E V.. Ex' foi eleito graças 
ao. Plano Cruzado? 

O SR. JARBAS PASSARINHO - V. Ex• 
' me oUça. Eu não ftJf elêitô gra_ç~s áo Plano Cruz~
do. O meu problema interno, se V. Br quer ~º-er 
e deve ;seber melhor do q~e muitas pes?~ aqui 
dentro, é um probtema.c:te_uma uni~o entre me!J
Partido e o PMDB no Pará para vencer o .:mt.\tgo
nismo interno que lá_er_a ª-._Frente Uberal. 

O ·.Sr. Ruy Bacelar - Se ç ~J_ano ~do 
feve esse valor significante, porque na Bahia.não 
houve, esse valor não _existiu na Bahia. Se ]lquve 
np Pará , V .. Exl' não, deixo~o~ de ser um dos . b~O~fi
dados. 

O SR. JARBAS PASSARINHO- É, na Ba
hia não houve. Certarn~nte foi apenas, e com 
Certe;za, o prestígio pessoal de toO.~ que forall) 
eleitos, que é indiscutív~. 

O Sr. Ruy Bacelar --Ali foi a v:ontad..e de 
o povo mudar . 

O .SR. JARDAS PASSARINHO - E .d.aí a 
razão de V •. Ex',.Senador~ Por isto_qu~ nãQ_~ero 
descer ao problema. A posição de V •. Ex' aqui 
é_uma posição contrária_ao Pre~iden):.e_dÇl ~~Rú-. 
blica, e V. Ex" não tolera um inimigo p~soãl que 
V. Ex" tem no Governo. É esta a r;;tZâo funda-

- mental, desde o primeiro aparte de V. l;;,x" -

O Sr. Ruy Bacelar- Não existe ~'Eu_ de
fendo princípios. .. 

O SR. JARDAS PASSARINHO - Ouvi V. 
~ ein- silêncio. V. Ex• me- interrompe toda vez_ 
que dou o contraparte. É outra prova de que não 
estamos aqui nos conduzindo parlamentarmente. 

O Sr. Ruy Bacelar- Ouvi cófh a maior edu
cação V. EX' 

~O SR. JARDAS PASSARINHO - Apenas 
qUeria-aizer av. ~ que tive uma razão especial 
para- nãO Võtar -Ciilcci anOS. QL!ándo fUi ouvido, 
apnmeírã vei, ames-a e se discutir a matéria, inclu
sive de cinco anos, é esta que V. E:ic' se reporta 
e- se repcirta--de maneira que não é totalmente 
veridica;-escrevi um· ponto de vista para a revista 
Veja, interpretando o que era,-o que a Constl

- tUi~ão dava. a n~ e ao Executivo_ como mandato, 
_e riessã oC:ãsiãO~decliMei que a CônstitWção asse:
gUraV~~ um-màiidato de s~S anos ao Pr~sid~te 
da República. Não fui s6e\i Grh CorlStJ.lu<::íonalista 
do meu PartidO - o ex-Senador e, hoje, o Depu
tado Antônio Carlos Konder Reis, com o mesmo 
pensafiientO. Erlfàq,õ.Que-sê ffioSfrnVa? Pelg fa~O 
de eu Ser"Um-hornj!m-----:que-venho--de um Partido 
que deve ter uma posição de oposição ao Gover
no, ·embora não_ frontal, não se juStifi<::aria que 
eu devesse negar a verdade àquUo que eu penso. 
Então, eu teria o direito ftsCi\lizado, mas não f!ilei 
no direito adquirido a que V. Ex" se refere porque, 
não ·sendo Jurista, não chego até lá. Eu falei ape
nas na interpretação da Constituição e a interpre
tação da ·constituição .eu tenho o- direito de fazê-la 
porque tOdos nós temos o direito de fazer. Agora, 
o -problema· que· 'Seguiu, o problema de se falar 
em trair o povo é que me feriu. Quando V. EX' 
voltou, agora, no aparte, V. Ex" falou uma lingua

. gern parlamentar. V. Ex" disse que foi uma decisão 
dissociada com a vontade popular e e_u reconheço 
que -deve ter sido. É preciso verificar os que foram 
objeto - como V. "Ex" disse ainda há pouco· no 
aparte - de benesses; do Governo e aqueles que 
votaram por consciência. Eu acho que me coloco, 
exatamente, no segundo ponto. 

_ 6 Sr:. Jutahy Magalhães - Permite V. Exo 
um aparte? 

O SR. JARBAS PASSARINHO- Pois não, 
nobre Senador Jutahy Magalhães_. Ouç:o o aparte 
deV.EX'-~ ~~~~~·-- ~ ~~ ~ 

_-0sr:J~t:.3by Maá:athães _::-Nobre Sfm8dor: 
V. ~trai, realmente, um ass_unto que é da maior 
importância e da maior gravidade, e que os bem 
inrormados já sabiam. ~eles_ qUe não partiçi
pam dessas reuniõ~ de _c_úpula, como eu .... 

O SR. JARDAS PASSARINHO- Mas, no
bre Senador, Q Presidente do. Partido ... 

~O_s~. Jutafiy Màgáthães-Sim; mas o Presi
cfciiite q~ ~<ll!do r}~ _tran~mite ~os Companhei
rOs ... 

O SR. JARBAS PASSARINHO -Isto é que 
é ....... eu estou estranhando quando ouço o_ nobre 
Senador Ruy Bacelar e V. Ex" que são Membros 
eminentes do PMDB, que não têm ouvido do Pre
sidente ... 

-o-s~~ J~taiiY-Magalhães - E:u reàmhiÇo 
e, tal\o'e~._v. EX' tome um_éJ_â.titude até mais demo
c~ª~§~O Pa_ttit;lo de V. ~ _dQ ~e no l!l~u. 

O SR. JARDAS PASSARINHO - Eu fiz, 
realmente ... À rninha_Bancada eu fiz sentir. 

osr:J'utaily Mag.ilhães-'- Não quero desco
nhecê-lo pOrque O Presidente do meu Partido pefo 
menoS- eSte fatO tiãó -transmitiu a todos. Pode até 
te-r traiiSriiJtiaO ã inUitos, mas a toQos n~o trans
mitiU. e-acredito iru.iito na Palavra das pessoas, 
gosto sempre de dar <::rédito àquilo que ouço, 
àqUilO- que vejo esCrito e- não Vejo desmentido. 
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E ·falou-Se, na época- a imprensa trouxe à b_aila 
____:_nã qUestão da renúncia do Presidente, na possi
bilidade de sua renúncia: Lembro-me de um des
mentido peremptório do Presidente da República, 
bem claro, agressivo ãtê, de que ele não tinha 
condição de renunciar, de que renúncia não (azia 
parte do dicionáriq dele. Não sei se <::hegou a 
comparar-se com um ex-Presidente que renucn
dou, mas fez uma declaração muito pe~:emptória. 
EY. como acredito nas pessoas, acredito que um 
Presidente da República não minta, pelo menos 
não têm o direito de mentir à opinião pública, 
acreditei no que ele disse de que jamais teria 
passado pela cabeça. dele a idéia da rem;mcia,. 
Acredito em V. ~ - V. Ex!' me merece muito 
mais crédito- quando declarà-que fiOuv~ ,estã 
reunião, s6 tenho que aceitar nisto como_Jãto 
definitivo e incohtestável, ninguém pode ne~ des
mentir esta questão. NãQ para dobrar V. Ex"~.n~o 
para dobrar os outros Presidentes, mas o Presi
dente da República não tinha o direito de fazer 
urna declaração deste tipo·. Isto não deixa de ser 
uma ameaça, V. Ex~ tem toda a r~o~ pois V. 
Ex;" toma conhecimento de um fato dest~~ o que 
é que- pode imaginar:- _wna crise institucíona1t E 
v._Ex', com_o_patriotismo que todos nós çeconh.~ 
c~mos, tinhif que v~iificar isto com o maio~ c;uid.a
do, reconhecendo como fonte fidedigna, cJjreta. 
A declaraçãq não significa examin~~ s.o~ o pf'!_sma 
da ~e-~ institucíona1,_gue _outros não tinhiUil 

esse conhec;:imento. Teremos de -fazer a separa
ção ~os que votar~m pelos cinco anos, por esta 
ou aquela razão .. infelizmente, c9mo _o $en~dor 
~uy Baçelar disse, ~ Jnuitos C9DS:01uJn.~ que 
votaram por outras razões, razões ind~vidas. 

. O SR, JARDAS PASSARINHO- Quando 
li a declaração a que V. ~ se refere, e que fOi 
anterior- os jornais publicaram essa declaração 
do Presidente, onde Sua Excelência dizia que pela 
sua mente não passava renúnda, nem sair do 
Palácio com um tiro no 'Coração. LembrO'-me dis
so. No que se refere à àiusão anterioi, feita pelo 
Senador Ruy Bacelar, quando fiz o primeiro exa
me, dei-me ao luxo de ser um exegeta da Consti
tuição; afinal de -contas, o Presidente Castello 
Branco· dizia que éramos "_Constitucionalistas do 
Realengo", porque lá tínhamos uma Cadeira de 
Direito ConStitu<::ional. EntãO, eu pensava nos seis 
anos. Sêis anos parece-me que são realmente 
aquilo que hoje o Presidente tem como direito. 
Mas quando Sua Excelência resolveu abrir mão 
de urri ano_,- penSei que, ri este caSo, Sua Exce
lência havia aberto a porta para os quatro anos 
ou até _para meno:;;, porque era o Presidente quem 
abria mão, embora, como eu disse ao Senador 
Ruy Bacelar, não falei em direito assegurado, por
que não saberia corno defender_ ~ssa tese; no 
mom.eroo eiri QUe SUã"EX:cclência abriu perspec
tiVa, poderia ter transfOrmado. Nós, !iqui, rio Plená
rio deste Senado, votando na Comissão de Siste
m~ação, ficamos de reduzir o seu mandato para 
três anos, pórque, na referida comissão, aprova
mos o Parlamentarismo no dia 15 de março de 
1988. Então, estariamos hoje em pleno regime 
parlamentarista e o Presidente já não seria o Presi
dente. Fizemos isso aqui, a maioria fez. 

O Sr. Jutahy .Magalhães- Permite-me, no
Bre Senador, concluir o meu aparte? V. Ex" foi 
um pouc::o injusto conosco, da Bahia. Não tivemos 
Plano Cruzado na B!lhia, as razões políticas eleito-, 
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rais na Bahia foram outras completamente dife~ 
rentes, náo houve euforia com o Plano Cruzado. 
Não houve essa manifestação popu1ar em razão 
de euforia ao Plano Cruzado, a rea~dade foi outra 
totaJmente diferente. _V_. Ex" conhece, muita gente 
conhece. 

O SR. .JARBAS PASSARJI'IHO- Eu aceito 
integralmente a colocação do senador Ruy Bace
lar e a de V. ~. apEmãS- estranho qUe a Bahia 
não estivesse inserida no contexto nacional de 
plena euforia. 

O Sr. Jutahy Magalhães- A razão eleitoral 
não foi essa, foi mudança de métodos, foi mu
dança de pessoas, inclusive as razões foram com
pletamente outras. 

O SR • .JARBAS PASSARJI'IHO - Era uma 
vontade de mudar. 

O Sr. Jutahy Magalhães- Vontade de mu
dar e, inclusive, o slogan da campanha era esse. 
V. EX" fala também _que temos questões pessoais 
de inimizade com o Presidente. Existe- eSsa razão, 
mas não é_a razãO prinCipal, ilão é Wiicéle-exau
siva para termos posicionamento: ~e ~ção a 
esse Governo. lnclusive, há a razão de interesse 
do nosso Estado. O Goveritador Waldir Pires nãO 
recebeu para o Governo do EStado da Bahia um 
centavo_ sequer de transferência de recursos deste 
Governo, através de projetes que fossem exami~ 
nados pelo Sehado. Por exemplo, não há uma 
mensagem para o Governo d6 Estado da _Bahia. 
Então, essas retaliações rião prejudicam o Gover
nador do Estado da Bahia, prejudicam o Estado 
e o povo baiano, e nos lellam, também,_ a este 
posicionamento. E mais do (jue isto, tenhO outros 
tipos de posicionamentos em relação ao Presi~ 
dente da República por outras razões: razões de 
ordem política nacional, razões de posicionamen
tos que Sua Excelência toma, de falta de respeito 
a compromissos assumidos. Então, estas razões 
todas se_ somam e nos levam a esses posiciona
mentos; não é uma mera questão de ordem pes
soal; ela existe, não vou negar que não exista, 
Houve uma posição do Presidente da República, 
exatamente por aquele que foi derrotado na Bahia 
por 1,5 milhão de votos, foi uffia opção que Sua 
Excelência fez. Não digo que seja um direito de 
Sua Excelência, mas Sua Excelêpcia fez a opção. 
Então, isto_ nos leva também a um posiciona
mento político, mas não como razão exclusiva. 
V. ~. que _é _tão justo nos seus Conceitos, não 
fará esse julgamento dos seus Companheiros da 
Bahia, por uma mera questão pessoal. 

O SR. .JARBAS PASSARJI'IHO - Eu nõo 
direi que é"ã CaUsa, eu d-igo-(jire-é Uffia COncausa, 
é um afluente do rio. 

O Sr • .Jutahy Magalhães- Faz parte de um 
contexto~ Agora, pode-se dizer a V. Ext que não 
há afluerite mais caudaloso. (Risos) 

O SR. .JARBAS PA8SARJI'IHO -Isto é um 
conceito que V. EX' faz e que, justamente, não 
tenho capacidade alguma de julgar, a não ser, 
exatamente, pelo julgamento de V. ~ Sabe a 
natureza fraternal de nossas relações. E eu sem
pre percebi, mesmo quando estava no mesmo 
partido, todos nós, V. Ext e esse caValheiro que 
está oculto por elipse aqui, que não citamos o 
nome até agora, sabíamos que havia a impossJ
;bilidade de convivência Entendo que isso é um 
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componente, é urna das forças que se compõem 
naquele polígono de forças que estudamos na 
Física no Segundo Gra1,1. Ma$ antes de ouvir os 
apartes, devo esclarecer que quero chegar ao cer
ne do discurso d_o Sgnador Ruy _)3acelar, que se 
za"ngoU comigo, porque pretendo ana1isar um 
problema que me parece importante, que é essa 
questão do acordo que o Brasil fez com os seus 
credores. Provavelmente estou aqui em minoria, 
aceitando esse acordo e batendo palmas a ele 
provavelmente. Mas vamos ver no decorrer de 
nossa discussão. Apreciei muito o aparte do Sena
dor Rc;man Tito ao SenadorRuy Bacelar, e gostaria 
que esta fosse uma matéria que o Senador se 
debruçasse sobre ela. Acredito que o aparte que 
o Senador Jutahy Magalhães deu também é im
portante para que o Senado não ficasse m21rgina
lizado_ em solução de tamanha importância. 

O Sr. Dfvaklo Suruagy- V. Ex' me permite 
um aparte? 

O SR. .JARBAS PASSARJI'IHO - Ouço V. 
Ex" -com muito prazer. -

O Sr. Dlvaldo S11111agy - Nobre Senador 
Jarbas Passarinho, as colocações que o Senador 
Jutahy f.1aga1hães fez eram as que eu estava ima
ginando fazer. Primeiro, é reconhecer o óbvio que 
todos nós temos urna consciência muito unida. 
A influência da política regional sobre as atitudes 
nossas em qua1quer cenário em que nos encon
tremos. Senão me engano foi um feliz comentário 
de V. Ex' de que por mais alta que fosse a posição 
política que V. EX' viesse a gaJgar, jamais poder
se-la libertar da luta do menor município lá do 
in~erior do Pru:á. Isso est1jl muJto dentro de nós, 
e até o Senador Nelson Carneiro, que é o nosso 
decano, que faz política na Capital cultural do 
País. não consegue libertar~se das lutas dos pe
quenos municípios Já do inteiior do Rio de Janei· 
ro. Isso é muito mais forte em Minas Gerais, do 
Senador Ronan Tito, que é um orgulho para todos 
nós a sua presença nesta-Casa. Não consigo liber
tar-me das Alagoas e assumo publicamente esta 
posição. Reverendo o racioclnlo que V. EX' colo
cou e darei dois exemplos, bastante contundentes 
a respeito da euforia e da preocupação que estava 
dominando as convergências políticas durante o 
período do Plano Cruzado. As lideranças do 
PMDB, na maioria de seus Estados, cobravam 
a presença do Ministro Dilson Funa.ro como o 
grande carro-chefe da captação de votos pelo 
pli!stigio popular que S. Ex' possuía. E nós, de 
PFL, ficávamos altamente preocupados, queria
mos que o Presidente não permitisse que o Minis
tro Dilson Funafo foSse fazer campanha, porque 
ã sua Presença seria um desequilibrador na luta 
eteitora1. Isso aconteceu em quase todos os Esta
dos do Brasil. Em Alagoas. tenho certeza, deslo
quei-me de Maceió, em companhia do Senador 
Guilherme Palmeira, para pedir ao Presidente que 
não permitisse que o Ministro Dilson Funaro fosse 
fazer comido em Mãceió, porque as lideranças 
do PMDB estavam anunciando com muito alarde. 
Esta posição foi tão 'forte que impediu até que 
Q Ministro_ OiiSQO Eun_aro participasse da campa
nha em São Paulo, porque seria um elemento 
desequilibrador a sua popularidade. Em termos 
do Plano Cruzado, se pudéssemos defini-lo lisica· 
mente, se pudéssemos traçar um perfil para ele, 
era o perfil do Ministro Dilson Funaro. E a força 
de que S. Ext estava possuído, investido naquele 

instante, no momento em que estávamos no jul
gamento popular, teria uma influência muito 
grande, obedecendo às conveniências ou às reali
dades regionais. Mas a popularidade do Plano 
Cruzado e, conseqüentemente, do Ministro Dilson 
Funaro, era um elemento desequilibrador de todo 
o processo eleitoral de 1986. 

OSR • .JARBAS PASSARINHO-Agradeço 
a V. Ex" e até diria;- aindia em complemento ao 
meu diálogo com o Senador Ruy Bacelar, _que 
no Pará o carro-chefe foi o PMDB. Éramos, tam
bém, um afluente, com o PDS. Éramos, ainda, 
a segunda força no Estado; como somos até hoje. 
E a euforia que tomava conta no plano nacional 
repercutia em todo o Território brasileiro. 

Havia, naturalmente, como foi explicado peJos 
Colegas da Bahia, uma razão mais forte na Bahia. 
Era um problema que se vinha acumulando há 
longo tempo, e essa razão· mais forte pode ter 
sido a preponderante. Mas o que V.~ diz é perfei
tamente _conhecido do Brasil inteiro. Esse homem 
chegou a um ponto- e devemos ter muito cuida
do quando falamos do ex-Ministro Dilson Funaro 
-, chegou um momento em que se dizia - e 
S. Ex' adni.itia" -que DeUS o havia salvo do ·câncer 
para que ele salvasse o Brasil. Então, havia até 
um messianismo em marcha no Brasil inteiro em 
relação a isso. Lembro-me de artistas brasileiras 
de televisão, de cinema, que beijaram o Ministro, 
em plena euforia. Retomarei essa tese em segui
da, para discutirmos sobre o problema da dívida 
externa, porque afeta a todos n6s. Todos nós sere
mos os pagantes disso, seremos os contribuintes. 

O Sr. Ronan Tito - Pennita-me V, Ex!' um 
ãparte? 

O SR • .JARBAS PASSARINHO - Ouço, 
com muita alegria para mim, pela primeira vez 
aqui como Líder do PDS, a palavra ao Uder do 
PMDB, Senador Ronan Tito. -

O Sr. Ma:rcondes Gadelha- Coloco-me na 
fila, nobre Senador, para aparteá-lo em seguida 
ao Senador Ronan Tito. 

O Sr. Ronan Tito - Nobre Senador Jarbas 
Passarinho, para mim também é uma alegria e 
também uma honra aparteá-Jo como Uder do 

· PMDB. E quero fazê-lO de rrianefia sucinta, apenas 
para salientar a importância do depoimento que 
V. Ex!' dá para nós nesta tarde, nesta reunião, 
de que também não tive conhecimento. O nobre 
Senador Nelson Carneiro, um dos "cardeais" do 
PMDB, também não teve conhecimento, como 
o_ nosso querido Senador Ronald9 Aragão, tam
béfn consultado. 

O SR • .JARBAS PASSARJI'IHO - S6 não 
quero que essa minha declaração vá causar al
gum embaraço ao Deputado Cllysses Guimarães, 

O Sr. Ronan Tito- A verdade é que V. EX' 
faz uma declaração para a História. Isso é muito 
sério. É tão sério que, à luz de Max Weber, digo 
a V. EX' que nunca duvidei que deveria votar pelos 
cinco anos, mas, se eu tivesse conhecimento des
te fato, confesso_a V, Ex!' que seria capaz de mudar 
o meu voto. Muitas vezes somos obrigados a não 
tomar atitudes sintonizadas com o povo. É o nos
so munus que nos obriga. 

O SR • .JARBAS PAS8ARII'IHO - Muito 
bem. 
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O Sr. Ronan Tito- Mas só num casp extre-
mo como este. Veja Senador, todos nós quere
mos, ansiamos pela democracia, sonhamos com 
a democracia. Digo a V. Er que Sonho com ela. 
Não sei se howe 1,,!1J periodo em que entendia 
que ela não era possivel, que era qualquer coisa 
intangível. Hoje estou disposto a lutar por ela ~om 
todos os_meus tale_n!os e cpm_a_ ~}ls~nGi_a c:tel~s. 
com toda a deterrniJ1ação. Lembro-me, logo de
pois de 46, VQU c_i@r, ~qui, 9 conterrân:o_ dQ Sen~;~~ 
dor Nelson Cameiró, Otávío_Mangabe1ra, que nos 
preveníu, dizendo que a d~roº_C@Ciii_era l(llla fJqr
zinha tenra, uma planta tenra. Nós não acredita
mos. Mas hoje: estou ainc@_c.om aquela frase no 
meu ouvido, senão com a .inteireza da frase, pelo 
menos com o oonteúq'o, e estou disposta_<!- ~,;Wa
Jhar. Por isto que digo a V. EX' que é da maior 
importância o seu registro para a história, não 
só para o_ momento; mas pa!'3 a J:l~~rja. Para 
mim, isto modifica tudo. Confesso a v_'. ~. se 
tivesse conhecimento ~essa d~sição do Gover
no, manifestada pelo seu Ministro da Justis:_a, que, 
talvez, seria provável até modificar o meu voto. 

O SR. JARBIIS PASSARINHO - Diante 
do que V. Ex' acaba de declarar, outra vez a4fníro 
mais ainda a capacidade política do_ Deputado 
Ulysses GuimarãeS. Veja beJ!l V. ~~ aqu~~- gue 
para mim foi determina_nte pã.ra evitar as eleições 
de 88, pã.ra v. Exl' sena o ·contrário. v. Ex" declara 
que teria tentad.Q até rn_udar o seu voto, -~ su~ 
posição. Quem 5abe o Deputado Ulysses Guima
rães não interpretou assim e por isso foi pafcimo
nlosc. 

O Sr. Ronan Tito- Votei pelos quatro" anos. 

O SR. JARBAS PASSARINHO - Ah! V. 
&!'VOtOU -PelOS -quati'óoãfiOS? Ehtendi que V.~ 
havia votado pelos cinco anos. 

O Sr. Ronan Tito- Votei pelos ·quatro anos_. 

O SR. JARBAS PASSARINHO- Possivel
mente é_i_sso. Nós nos sentiríamçs com a respon:. 
sabilidade de- impedir essa transição, que vem 
sendo penosa, difícil, longa e demorada. Aí, con
cordo plenamente com o Senador Ruy Bacelar. 
Poderíamos chegar a inviabilizá-la, como ainda 
há poucos dias subi à tri_J;!_una da Constituinte para 
discutir ·o problema da anistia dos militares, por
que estava sentindo, outra vez, uma ameaça,. j_á 
noutro campo. E ·não era uma injystiça qu~ se 
praticava contra eles. J~ haviam9s ªflistiado tod!3s 
as pessoas que tinham ~ido atingidas por atas 
de exceção. Agora seria anistiar os gue foram 
punidos por atos administrativos,-O que in~~rferiria 
violentamente na área da disciplina e da hie_r~
quia. porque não se podia mais punir _uma trans
gressão disciplinar sem a preocupaçao _de ama
nhã haver uma anistia· e um recurso ao Poder 
Judiciário. Como V. EX-disse muito be:_m, há mo
mentos em que temos que, como Líderes - to
dos nós somos, não chegamos aqui sem üde
rança -temos obrigação, mul~s Vezes, c:l~ con
trariar aquilo que representa a vontade expressa 
da maioria do povo, porque temos uma. responsa
bütdade maior com as conseqüências e CQm o 

. próprio povo. 

O Sr. Marcondes Gadelha -Permite V. Ex" 
um aparte? 

~ ~ O SR. JARBIIS PASSARINHO -~Ouço, 
~om muito prazer, o nobre Líder, Senador Mar
~onçies .Gadelha. 

O Sr. Marconc:les Gadelha - Eminente-li
der, não quero interrompê-lo mais nesta fase preli
minar de seu discurso, pois V. Ex" ainda vai abor
dar a parte substantiY~. de ordem econômica, do 
Wscurso do Senador Ruy Bacelar. Não_ poderia 
deixar Pãssar, sem uma objéção, o aparte do no
bre _Senador Jutahy Magalhães, quando afirma 
que --o Governo da Bahia se sent~ discriminado 
pelo GoVerno Federal, ql,le não há repasse de 
verbas e coisas do gênero. Esta m~ma a~usação 
me foi feita por intermédio do nobre Líder Fernan
do Henrique Cardoso em relação não apenas à 
Bahi~. como também a Pernambuco e Alagoas. 
Isso seria um argumento para os nobres Colegas 
de OpOSição não votarem a matéria referente aos 
Embaixadores. Então, fui ao Presidente da Repú
blica e levei a reclamação do Senador Fernando 
Henrique Cardoso, e o Presidente lançou um rep
to, que o Senador mostrasse quais são as ver?a_s 
que-Btão sendo bloqueada!? pelo Poder_ Execu
tivo, e Sua Excelêncía-tóri1aria_ imediatas provi
dêli.cias e desamarraria t<Xfos esses erwa_ves por
ventura existentes. Eu devolvi, en@o, ao Senador 
FeiTuindo Henrique CardoSo e não houve, efetiva
mente, nenhuma demonstração de ação coer
-dtivi- Ou impeditiva do Governo no sentido de 
privar a Bahia desse recurso. E como remate dis
to, nobre Senador Jarb_as Passarinho, ~ na televi

. são, vi cóni êsteS dois ôlhos, O Mínlstro da Fazenda 
Mciilson da Nóbrega referir.:.se,·- especificamente, 

- a um_ programa de financiamento para a Bahia 
com recursos externos, çom recursos dq Japão, 
reCüt'Sós qUe- advirão, precisamente, do acordo 
que está sendo celebradq _ com a c:-omunidaâe 
financeira internacional e contra o qual se insurge 
o nobre Senador Ruy Bacelar. Se_ não existisse 
um programa de financiaménto, se não houvesse 
-empenho do Governo em privilegiar, em cumular 
a Bahia com recursos especiais, específicos, im
pOrtantes, em mOeda forte, sobretudo em .dilliS?, 
liãO haveria por que S~ ÕC' se expor a toda comu
-hid8de nadonal, quando fez tal afirmação, pela 
ão, no programa "Bom dia, Brasil". -

O Sr. Nelson Camelro- Permite-me V. Ex" 
um aparte? 

O SR. JARBAS PASSARINHO - Com 
mui~o pr~er~ ~-?bre ~~~ador Nelson Came_i~. 

O Sr. Nelson Carneiro- Queria trazer ape
nas uma contribuição, já que estamos tratando 
da história política dos últimos cmos, -~ l~_ento 
que nãO esl:eja presente o Senador Divaldo Surua
gy. O Presidente da República abriu uma. exceção, 
permitindo que o Ministro Dilson_ Funaro fos,se 
ao Rio de Janeiro apoiar a candidatura do atual 
Governador, que, certamente, por isso lhe fico.u 
!!_l~i!9_agni:decido. 

OSR. JARBAS PASSARINHO-Estou en
tendendo que, neste discurso, estou servindo a 
várias causas, dando oportunidade a que muitas 
expltcações elucidativas s_ejam feitas. Esta que foi 
feita pelo S'eliãdor Nelson Carneiro é muito breve 
e rrii.lito_ elucidativa. 

- O s~. 'Ruy Bacelaf - P~ite-~~ v. e:x;·um 
aparte, nobre Senãdor Jarbas Passarinho? 

Sábado 25 1891 

O SR. JARBAS PASSARINHO -Ouço o 
nobre Senador pela Bahia, Ruy Bacelar._ 

O Sr. Ruy Bacelar- Nobre Senador J~rbas 
PaSSáffnho, já que estou sendo citado a toda hora 
por v. EX' e pelo eminente senador Marcondes 
Qadelha, sinto-me_ alegre e honrado._ 

O SR. JARBAS PASSARINHO- Por mim, 
COJil praz~r, Senador. 

O Sr. Ruy Bacelar- Se o Plano Cruzado 
beneficiou os políticos ou os Partidos, beneficiou, 
rió nieu ·entender, não so·menl.e o PMDB, mas 
também todas as forças políticas que apoiaVãm 
o Presidente José Sarriey. tio auge do Plano Cn,i
-zado, quando tudo era flores, quem m_ai_s !Jegw"OU 
essa bandeira ou essas flores foi O PresidffriteJosé 
s-atney.-se ·o·GõVettib qUe"-aí êStá tem beneficiaâó 
alguma força politica, esta força é o Partido da 
Frente Libei-al_. Este é o mais beneficiado. V. ~ 
também mencionou a anistia. Não sei se V. Exl' 
votOU ou votaría, depois do depoimento do Minis-
tro da Justiça. V. Ext disse que usou da palavra, 
Por pouco tempo sóbre a anistia. 

ó SR. ~JAtmAS PAS8AtuNHO .:.... Ai o ··
sunto nâo tem na<t_a c:;~ ver com o anterior. Anistia 
aos militares é outro assunto completamente dife
rente da entrevista com o Ministro_Qa .,Justiça. Ai. 
jâ era wn outro problema 

O Sr. Ruy Bacelar- Orna seqüência ... 

~O SR. JARBAS PASSARINtiO- Não va· 
mÕs fUgir dele: _é Outra OcaSião e era um problem~ 
militar ... 

D Sr. Ruy Bacelar- Foi recentemente ... _ 

~OSR. JARBAS PASSARINHO- Foi. 

O Sr. Ruy Bacelar- Foi recentemente e es
tou acompanhando. Agora, eu me questiono: será 
que o Brasil de _hoje _é o meswo f3rasil de _64, 
de antes de 64, de 30, onQe qualquer dificuldade 
que houvesse poderia fazer aparecer os fantas
mas, as miragens que v .. & -acredita poderem 
aparecer? Acho que não. E completamente dife
rente. Nós este~mo..s mais adurecidos. Finalmente, 
para fazer uma ressalva. O Senador Marcqndes 
Gadelha falou no beneficiQ que a Bahia poderá 
vir a ter, após esse reeScaiqnamento da dívida 
externa, esse acordo com o fundo Monetário lnter
nacional_e com os banCO$- internacionais, d~ um 
financiamento advindo ou que poderá advir do 
governo japonês, em relação ao setor agrope
cuário. A Bahiêi. pela sua potencialidade, poderá 
vir a ter, porque no Brasil hoje é tudo_ "pode_J:á.", 
é tudo no futuro, pois nadõ!l de concreto~ de real, 
estamos tendo neste Governo que _aí está. Não 
acredito que o Senador Marçondes Gadelha qu~
ra,já que a Bahia é apenada pelos financiamentos 
internos, apetlá-la ainda mais pela possibilidade 
de vir a adquirir o financiamento externo para 
desenvolver o seu setor primáriq. Era o que ti~a 
a dizer. ObriQado a V. EX' - -

-o ~sR: JARBAS PASSARINHO - Relativa· 
mente a este úiumo aparte- dti: V. Ex'. acho que 
me sentiria muito mais feliz, no Brasil, se V. EX' 
tivesse razão, se V. Ex' tivesse, já, a con9-ição de 
as_segurar que s_omo_S uma democrac:_!a ~vel 
e que determinado tipo de intervençaQ J~ está 
completame~ lorª de cogitação no plan~ polí
tico e institucional çlo P~_s. V. Ex- acredita nisso .. 



1892 Sábado 25 

Eu tenho cá minhas razões, tenho minhas liga
ções de origem. Per<:ebi a profunda irritaçao p"ro
vocada na área militar com a tentativa, por exem
plo, de reversão ao serviço atiyo daquele"s que 
há 20 anos estavam fora do serviço. O curso m_il_i
tar é um curso de sucessiva JoiiT!aÇ~Q: fçmna-se 
o graduado pela Academia Militar, d_e_pois s~ tem 
curso obrigatório de aperfeiçoamento, comô para 
Capitão, têm-se cursos voluntári® para especia
lidades diversas, têm-se um curso de Estado
Maior que permite chegar ao generalato, poten
cialmente, e, finalmente, têm-se cursos fora do 
Exército que são Ct,irsos das Forças Armadas na 
Escola Superior de Guerra, Então, pode-se ima
ginar que um aspirante (éocca_so que <::ito sempre) 
saiu da Academia, estava há três meses na tropa, 
foi atingido pelo ato de cas~ação que _é_ o Ato 
Institucional- volta agora como tenente-coronet 
20 anos_ depois. É de admitir? $"erâ.que isso não 
é tão cristalino? É- de admitir que este homem 
chega devidamente instrumentado para exercer 
a função de tenent~coronel, onde com~ça _o co
mando maior, completamente desatualizado, 
sem nenhuma possibilidade de acompanhar 
aqueles que estão ~o se1,1 lado_ e, e?õPeciãl~en~, 
de comandar aqueles que estão sob seu co_m_a_l'!
do? Esse era um mot,ivo de repulsa violenta deritro 
das Forças Armacias. Esti~rriõS-à beira de votar 
isso. Votamos, e, felü:mente, a Constituinte rejeitoU 
isso. Ficou ãpenas nó -último caso; que era o dos 
marinheiros. Separei os casos. A Força Armada, 
no caso a Marinha, sancionou, politicamente, cen
to e tantos oficíais e cento e._~Ssen~ e sete Praças, 
e os anistiou, e os promoveu. Aqui mesmo, arida 
muito, pelos c:-orredores do S.en.ado. uma pesso_a 
que é ligada a uma famüia_co,n a qual tenho 
o melhor relacionamento no Pãrá,_ e que era urn 
segundo-intendente da lntend_énêi~ de Marinha, 
hoje é um capitão-de-fragata, às vésperas de ser 
promovido a capitão-de-mar-e-guerra. Apenas 
não se pennitiu a reintegração. 

O Dr. Gefúlio Vargas, erri tempo menor do que 
este, entre a Revolta de 1935 e a Anistia Qos CO
munistas, em 1945, nunca os reverteu ao serviço 
ativo. Da minha experiência de vida, para cá, só 
vi uma reversão do seiViç.o atjvo:· foi com_ o Dr: 
Juscelino Kubitschek, Presidente, quando fel 0 
.Major Veloso, Bumier e outros_ mais, re_gressãrern 
ao serviço· em questão de meses. A ar;tistia"-foi 
imediata, não havia nem esse interr~no que toma 
desatua:lizadc o ofj_çial~ Agora é aquela história, 
por que xingar o demônio quando ç derriônio 
está quietO? Não tem cabim~nto, ê melhor não 
fazê-lo. Em defesa de quê? Em defesa da própria 
instituição. 

Agora, retomemos·o ponto central do Senador 
Ruy Bacelar. 

Na ocasião em que o Ministro Mailson da Nó
brega veio, c:onvo<::ado, _t!_ve oportunidade, como 
último Líder que falou a respeito, de congratu
lar-me com S. EX com os_ qUatro pontos que 
estava desenvolvendo para fecharmos o acordo 
com os credores internacionais. Eu,-aí, acuso, 
fundamentalmente, o GovernO-da chamada nova 
República. Disse a,inda_ há pouço º-_Sen~dor ·Ruy 
Bacelar que o Presid~nte Jos~ Samey não tety1 
legitimidade porque é produto de uma fatalidade, 
então, não teria_ legitimidade também o Dr. Tan
c:redo Neve_s, que seria produto de um Colégio 
Eleitoral que o PMDB denun.ci~va instantemente, 
iterativamente como um instrumento ilegítimo. 
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Realmente há, aí, duas fatalidades: uma, foi a cisão 
do-Pos: cõrfl o seu cârididato que.~evou à cisão, 
e a segunda, que foi a morte, por todos nós deplo
rada, do querido _ex-Companheiro do Senado, o 
Di-. 'faiJ,credo ~eve~. 

:-- Quando· paSsamos o QOVemo, eu era Ministro 
@_Presidente JoãQ Figueiredo, _tínhamos 11 bi
lhões de_d9l~s de_ reserva. ~ 1984 já tínhamos 
retomado_o crescime!lto do País, tínhamos_saído 
da.quela ter(~ ~gnação mundial -não ape
nas nacional - que fOi a recessão econQmka 
que se agravou nos anos de 1982 e 1983,.e_em 
19e4 corneçam~s.'! respirar. A tal ponto que as 
últimas contas d.~ Ft!_nd~ão Getúlio Vargas mos
tram que cres.c~r:nos 5~?:% dq Prõduto Interno 
Bruto,-em 1984. Começávamos a créscer~ e e1.,1-
sentia o prOblema na pele por caus.& da Previ
dência Social_. Nunca tiVe 1.4ma atribuição tão dra
mática,_como-:aquela de ~dministrar a Previdência 
Social em recessão econômicã., porque a Previ
dência é função dtre:ta de: salárjo;_ o desemprego 
ataca a .Previdênd~ duas ve~es, ataça porque não 
entr:a _a_ cgta de contnbuição, e ataca porque o 
desempregado continua doente, tratado pela Pre
vidência, muitas y~es, com 9_a~io-doença mas
~ilo a inexts.téilcja", _então, de _wn seguro-de
semprego, e assim por diante.- O ilustre Gover
q_ador da B<thia. nobre Senador _Ruy Bacelar, i~so 
é- um_ ponto também que me dói até hoje, foi 
à televi_são~ depois - e V. Ex!' deve ter visto que 
isso inflY.iu~muitó tainbém na figura dele e na 
sua eleiç_ãp _-para dizer que tiriha sidO o mágico -
que tinha_ conseg!Jido_ z_e_rar_ _o_ déficit da Previdên
cia. Qualquer um de nós que lá_ eStivesse, teria: 
O-êxito em 1985. Po_rque se em 1984 nós cresc:e
mos5,7%, em 1985 o País cresceu 8_% do Produ
to Interno Bruto. Só de n~as admissô_es, s6 no 
J!le(Cejdo paulista foi l milhão e 200 mil pessoas. 
_ ,P:ttao, a Previdêricia corrieÇou a receber dinhei
ro à vontade e alltomaticamente. Aquilo que foi 
a minha_ -~gústia ei"l) saber se eu podia pagar 
no dia seguinte, ou não, 1 O milhões de aposen
tp_9.os -~ _ pensioni$tas e diferentes benefícios em 
.diobeirQt isto desapareceu. E o Dr. Waldir Pires, 
a quem tratei com a maior_ e_justificada cortesia, 
foi à_ ~levisão fez wn grande p_rograma - estou 
bem lembrado de que não foj só S. Ex•, depois 
o Dr. Raphael foi à televisão também; agora o 
Dr~ Archer ta"mbém vai à televisão, e a Previdência 
gastando Um bom dinheiro para fazer propaganda 
daquilo que em que ela é monopolista, qUe é 
o seguro oficial: Porque o INPS é uma imensa 
c:ompanhia de seguro dos pobres, porque a média 
d,e Contribu~ão_ _ _para _a PreVidência Social ~ _de 
três salários mínimos. -
-~-Qr_<;l. __ Elntào, o que _se fez( Quando apareceu 
esse_ crescimento, o Presidente se entuSiaSmoU 
e _apareç_e~ os teólfcos dO Plano--~do~ V. 
S!' d~em estar lembrados de um livro escritO 
por un1 econoni.ista. chaioado PérsiO Arida,-se -não 
me_ engano, "InflaÇão Zero". Esse: _livrO foi um 
best-_se!_Ier. Q~_pQ!s passou para uma categoria 
diferente naslvraifas cOrno obia de ficção e, Pos
teriormente; passou prua as estantes de humor. 
Então, hoj_e o oQ.ieto disso, está nos sebos nas 
obras de humor. Então, "Inflação Zero". _ 

Nós ·oUvimos·o Presidente José Samey dizer: 
"Inflação, nunca rri:ãis." A tese fundamental do 
Dr. Dilson Fullaro era exatamente agredir o FMI. 
Ê esse._o POnto. que quero ter oPórtunidade de 
discutir neste Senado. Se me convencer, com 
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os argumentos que _estão aqui càlocados pelo 
Senador Ruy Bacel~ e por aqueles que o apartea
rain, de que o FMI, re_~mente, é esse gêhio ·do 
nial, que nos le:va a todas as desgraças i11terriàs, 
nãO ni.e t:onsiéiêrQ menos patriotã dO Que qual-:. 
quero dos meus Cottipanheiros; eu-mudaria ·de 
posição. _ 

t -evidente que não gostaiiã de ter uma ree-li--
tradéi dó FMI ilo Brasil, nas circunstâncias em 
que vive"inos-_ilb passãdo; com-monitoramento, 
dando uma impressãô, realmente, desagradabi
líssima pafá nóS quando tivemos a primeira mora
tóiiâ téênica nó-ano de 1983, quando deixamos 
de pagar os jUros, mas negociados e, loQó em 
seguida, rec:oJileç:amos a pagar em 1984. 
-:AqUilo dava uma impressão muito bem exj:llo

ráaa··pe!o PMDB, na época, de que nós éramos 
aqui vaSSãlos do FMI e da Sr" Ana Maria JUI, que 
foi,- agcii'a, tirada desse panorama, para tristeza 
nossa, pol"que, pelo menos, o visual d_ela era bo
nito - agora_ veio uni que é um cavalheird e 
é o responsável pelas OOOta& nã.donais, fçupbém: 

É indiscutível que somos os fundadores do 
Fundo Monetário Internadonãl. É indiscutível 
quando muitas pessoas_diziam que as_naçQeS 
perdem a sua. soberania quando vão do Fundo. 
Como- e por quê? Perderam a soberania a Argen
tina, o México, a Venezuela~ para falar em países 
Capitalistas ou- supostamente capitalistas? E os 
socialistas? Perderam a Hungria, a Iugoslávia; a 
Polônia? É um fundo de socorro iotemadon"J~ 
que Vale muito menos pelo que tem. Tudo (p.Je 
o FMI tem, hoje, e01 estoque de dinheiro, não 
valeria um décimo da divida externa brasile_ira. 
Mas é o aval que ele dá para negociar com os 
banqueiros intemacionai$. e para issO que é im
portante. Q qu.e acho estranho é_ que ~.ente 
grande parte do discurso do Senador Ruy Bacelar, 
que eu subscreveria, o_nde, por exemplo, se ataé::i 
aqui o problema do empreguismo, que é m_atéria 
lnuito ie<::ente-·que ô-Sériãdor traz e que eu subli
nhei, 140 mil novos empregos- se não estou 
equivocado, a rigor, diz o Senador, 140.782 servi
dores .. 

O ptoblema_do_ CO'"'!gelw:nento da URP- que 
o nosso Partido condena Violentamente, na me
dida em que __ actta qU:e é um sacrifkio isolado, 
setorizado, quando devia ser composto, devia ser 
uma solução compósita para que tod9S sofres
sem, não eqüitativamente, mas sim proporcio
nalmente, porque eu pOsso sofrer mais do que 
aqUele que recebe um ou dois salários mínimos 
J:>or ni.ês. O fato é C[ue temos que sair distO â-qUi. 
E o Brasil se endivid~, porque acreditOu no seu 
fu_tur_o. - _ · 

Quando_ chegamos exatamente nó segundo 
choqUe do petr6leo, que foi o r:n~s grave de todos; 
primeiro, o petróleo passou de dois d6lafe:S _para 
quatorze, em tetmos estatisticos, falava ainda há 
pouco o_ Senador Ronan Tito, mÚito pior do que 
o- segundo choque. Mas não! Em. tennos reais 
é muito pior o segundo choque, porque_ é o valor 
absoluto que recebemos. Então passou de _14 
para 30 dólares, chegou a 40 dólares. E o Brasü 
pagaVa, em 1963, oU um pouco m_C}i_s __ al~m. j~ 
a sua conta_ de petróleo _çom um terço do que 
rendia a exportação de café. 

Quando chegou 1981. para comprar os mes
mos 800 mil barrj.o/dia de petróleo importado, 
eSta cOnta para ser paga somava tud.o o que ga
nhávamos com a exportação de café; com expor-
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tação de soja, çom a expo~ção ~e min~~ios e 
ainda sobrava dívida para pagar. Chegamos ao 
ponto de bloqueannos 45% das exportações bra
sileiras só para pagar a conta de petróleo. 

Isto exigia de nós uma _solução, solução que 
foi, aqui fuuttas vezes, defendida por mim como 
Uder, ·caminhando em duas ou três direções. Umª
delas era encontrar desesperadamente fontes al
ternativas de energia, Não podíamos continuar 
hemorragicamente a gastar o dinheiro que já não 
tínhamos mais. Em se"guhdO~ deveriamos ter o 
desenvolvimento de uma política de exportação 
para nos proporcionar resultados favoráveis na 
balança comercial, para podermos começar exa
tamente a diminuir essa dívida. 

Isto exigia atacar, na área de economia, duas 
prioridades: uma na agricuJ~ra, e outra na área 
de subsolo, de minérios. 

Ora, de que me queixo eu, que agora louvo 
a atitude do Governo, fec_hando esse i'CQrdo? J; 
que, só por não ter feito esse acordo eDU:e começo 
de 1985 até hoje, perdemos, nobre Senador Ro
nan tito, só no spread, na diferença ào risço, 
dois bilhões d.e dólares_ at~ _a data de hoje. Por 
quê? Pelo medo do FMI. Os Palanques que Iéva
ram à estrondosa e arr~~dora Vitória. do PMDB 
no Brasil eram tomados pela retórica da I!.rtétçºn
tra o FMI. 

EXorto a que façamos isto, por exeffiplo~ na 
Comissão de Etonpmia. Vamos discutir esta ma
téria! O que o FMI está querendo aqui? O que, 
paradoxalmente, o Stmador Ruy Bacelar está pe
dindo. O que o Sena_dor_&w Bacelar QOS_ deu 
em sua aula de economia aqui ainda há pouco? 
Uma declaração de que o Governo está brincando 
em relação ao déficit público. Não é isso? Não 
é isso que foi dito por V. Ex~ ainda há pouco 
da tribuna? E é iSso realmente. Quando o FMI 
chega aqui ele não pode admitir e pedir aos ban
queiros internacionais que emprestem a um País 
que gasta mais do que arreçada. Seria cómo se 
nós individualmente tivéssemos pedido emprés
timo ao banco e depois fôssemos_ pedir outro 
empréstimo, não para pagar ao banco, mas para 
comprar um automóvel ou _coisa dessa nat1.,1reza. 

Então, aquí o que me pareceu importante, em 
relação ao acordo que foi feito agora, em primeiro 
porque perdemos três anos para chegar a wn 
acordo. Segundo, o Governo teve até a alta capa
ddade -eu tenho que Te(:onh~ç::~r- de diminuir 
o fantasma do FMI e acabou com a!> vi_n~CL!l~çõ_es 
obrigatórias, Elas eram vinculadas. Só se_ fazia 
um novo reembolso quando o FMI vinha aqui 
e dizia que as contas e~vam corretas. O Governo 
atual conseguiu evitar i_sso. É uni documento que 
eu recebi do Líder Rachid Saldanha Derzi ainda 
há pouco. Mas ouvi também do Ministro_ Maílson 
da Nóbrega essas palavras há algum tenlpo, faz 
poucos dias_ inclusive, de que o __ FMI tinha dado 
o aval por considerar que a política econôrnica 
do Governo estava voltada para a redução do 
déficit público que é a foÍlte geradora matriz da 
inflação. 

Ainda há pouco Q Senador Ronan Tito falou 
aqui que o pior seria a estagftação. E seria real~ 
mente! Então, 

1

s_e_es$8 inflação, como hoje já leio 
nos jom~s - infelizmente pa_rece que vai passar 
da barreira dos 20% para o mês que estamos 
vivendo, mês de jw'lho - perder esse controle 
que ainda tem nesse número que é elevadfssimo 
e partir para a hiperinflação, nós vamos à recessão 
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econômi~a e vamq~_ ~ estagflação e vamos_ viver 
no perlocto-que vivi na. admi~tração do SeDhor 
Presidente João figueiredo. 
__ En~o,_ penso ser perfeitamente_ adequado_ que 
o Governo fechasse esse acordo internacionaL 
Disse muito bem 0 Uder -d~ __ P.Mb.B, não há ôe"w 
money, há hot money. b que vamos ter aqui 
é- dinheiro quente, mas com isso se abrem as 
portas para possibilidades de investimento e, co
mo disse - cito outra vez do Líder do PMDB 
- passamos a exportador de capital de divisas 
fortes. É um .:tbsUJdo num País como o_ nosso, 
que ·pagou-em cinco_ anos, se a' merTiória 'nã_o 
me trai, 55 bilhões ~-4918!es par~ adminsitrar 
a ctMda externa. Sete vezes mafs do que já aplica~ 
mos ·em qualquer momento. nos programas ~o-
dais deste P~ís. . . 

Então, este é. o _nq~s;o .desafio e seriél muito 
justo que o Goyefno-:- ~-ni.e difigio especJâ:lme.nte 
aos Líderes queaqui_representam o Governo
Jev~~g erp consideração o _aparte, ainda há pou
co, do Sena_d.or Jutahy-Magãlhães._Seria ITluito 
justo que tivêssemq~ opom,midade de discutir isso 
mais profundamente, numa Comiss~o de Econo
mia, se se_ acba que a convocação do Ministro 
ao plenário é uma convocação que o traz compl_e
tarnente_reves-tido çl.e proteção, então, se faça na 
Comissão e _a CorÕissão ~JTI- mais fadlídades d~ 

- -ouvir, que _se discutam essas JTlatérias. Agora, o 
que é fundamental é saber se o FMI é o_ "gênio 
do mal" ou se o FMI. pode exatamente_ compati
bilizar-se com uma política nossa que n~o leve 
á feceSsão econômlca ·e não Jeve, como dizia o 

. SEfna-d_o_rTam:redo Neves, a pãgar a dívida externa 
cOm o :Sangue,_ a pobreza e a ·_miséria bras~ira. 
fl+J eu estaria plenamente de ac::ordo. 
_ Do contrádo seda sermos ~utárqldççs, nãq so
mos."' Nem os Estados Unidos_ são, n~m ~ (,lnião 
Sovíét;icÇ~ é. Todos nós.somos. ,:fependentes em 
maior ou menor grau. Todo o--Mundo em que 
vivemos tem linha de interdependência e nós, des
grãçadamente, temos uma economia mais de
pe'ndente do cjue muitós 9utros países do Mundo. 

O Sr. Rachld Saldanha Derzi- Permite-me 
v. Ex!' um aparte? 

O Sr. Marcondes Gadelh8-- Permite-me 
V. EX' um apa-rte? 

O SR. JARRAS PASSARII'IHO - Ouvirei, 
pela ordem, o aparte do _nobre Senador Ra~hid 
Sal@nha Derzi. Em seguida, ouvireLo aparte de 
V. EX", nobre Senador Marc9ndes Ga.delha. Permi

. _ta.-ffie,. apenas, qUe· coiiêlua· meU -pensamento. 
- MaS, por esta razão é que estóu; Como homem 
do PDS, louvando o acordo que foi fefto. Acho 
que o acordo fqi bem f~ito. Ganharqos, por exem
pjo: o me~a: s_pread, _quem pagava? O México. 
Nós temos iguaL A melhor_comissão, quem paga

_'@? A fugentina. Nós temos !g_ual. _;:ntão, ele cOn
seguiu o êxito de pega.r o melhor de todos os 
dev_ed.ore_s eJaz.er _urn_ac:ordo global com o Brasil. 
Quando nós previmos o nosso acordo em fiJlS 

-de 19_84, nós_ tín_hamos 16 anos de rolagem da 
dívída e 7 anos de carência e ãchàvamos aquilo 
.um beiÔ aCordo, porque íamos baixar o spread 
para o nível atual- 0,8_1. O Dr. Tanc_redo Neves 
- ao que estou ~endo, e os minei~ __ d~vem 

. saber 1sto melhor do que eu - .estava ansioso 
para que o Cic;.wemo figueiredQ, no fim, assinasse 
e_s.se_ acor_d_o, porque S. Ex" começaria um Gover~ 
no livre de qualquer responsabilidade de acordo 

com o_ FMI. Diss~me_ o _nobre_ Deputado _Delfim 
Netto que foi ins_tanteinente aci91J.-~do para clsSíri-ar 
esse acordo pelo próprio Dr. Tancredo Neves, 
mas o Dr. Tançredo_ Neves, talvez, não tenha julga~ 
do b~,m. a capactd~de _f!làliciosa dei rOeu querido 
.Colega de Partido,-_o_notl~ Deputado Delfrn Net
to, que me diria há poucos _dias - n~o sei se 
estou sendo inconfidente-~- mas dizia:_ "Não, e_u 
queria que S. EX' assinasse, porque, S.' Ex" asSi
nando, seria, desde_logo, uma declaração de legi
timidade daquilo C:{ue nós tínhamos feito." E .. & 
EX qu~ria que nós assinássemos para que _não 
tivesse a responsãbilidade. Então, por isto, o Dou
tot._Jq~é, .Samey tpma o Qoverno ~ leva ~ __ an~ 
para -chegar aonde che'Qo-u - su.a- Excelência 
_chegou um pouco tardiamente, nq me:u_entender, 
mas~ ainda as!õim, Libertas quae sera tamen, 
comõ está na nossa Bandi:ifra_ de Minas_ G_erai_s, 
_ OÚço, ag_a~,_ o nobre _Líder, ·senado( Raéhid 
SaldanhaD_erzi__.__ --

O Sr. Rachld Saldanha Derzl- Nobre Uder 
-Jarbas Passarinho, aumenta todos os di~s. a todo 
rhdmento, a minha admiração e o respeito a V. 
Ex' 

O SR. JARDAS PASsARJRH() "-IssO eStã 
comprome:ti~o pela amizade de V. Ex' 

o _Sr. Rathid Saldanha Derzi- E esse reS
~ito é de tÕda Cãs-a que the tem, real me~, ~~-i
ração pela sua inteligência, pela sua capa:cldade, 
pela sua cultura, e independência, o que mostra 
hoje, como homem de Oposição __ qu~ aqui várias 
vezes tem_criticado acer.QêUTlent~ Q (}ov:erno, mos
trando os seus erros, protestarido contra eles e 
pedindo providências ao GOv~c,-parà a solUção 
de problemas que ainda estão dependendo de 
solução. Entãó, V. EX' inostra independência e 
·a oposição resPonsável que faz. diferente do ora
dor anterior, o nobre Senador Ruy Bacelar, que 
faz uma oposição sistemática e chega às raias 
da intolerância pessoal para com o Presidente 
da República. V. EX' aqui mostra o acordo que 
o Brasil acaba de fazer para o reescalonamento 
da- súa d(Vída- externa, o melhor dos acordos que 
qualquer país tenha feito, é o melhor, O mais van· 
tajoso para o Brasil. Em todos os p-ontos o Brasil 
ganhou ... 

O Sr. Ronan 11to-A Bolívia está tendo 90% 
de deságio. Vamos de'{agar! 

O Sr. Rachld Saldanha Derzl- D<!Ságio ... 

O Sr. Ronan Tito- Da dívida de 90% da 
Bolívia. 

O SR. JARBAS PASSARII'IHO - Mas a 
dívid"ã exterri~. da Bolívia é de 4 bilhões de dólares. 

O Sr. Rachld Saldanha Derzl- E V. Ex' 
sabe que a Bolívia tem outros probfemas._O mun
do todo tem que ir em socorro à Bolívia para 
ajudá r uni país pobre, sem maiores possibilidades 
de riqUeza; todos temos que ajudá·lo, par~ que 
aquele povo possa ter ao menqs o que comer. 
Então; o -mliildó todo dev:~ria ir em socorro à 
Bolívia, como está_ faz._endo os Estados_ Unidos. 
Certamente deverá também ter a ajuda brasileira. 
O -fuEilhor- dos acordos _que fez _qualQuer-pãíS âo 
Mundo! Ein tOdos- õs pontos, o Brasil t~~ uma 
varnagem maior, e V. fr. Sabe, e realmente deda
tõü; c;s· errosda moratória levaram a uma perda 
de cerca de 12 bilhões ~e dólares aó Brasil~ Fize-



1894 Sábado 25 

mos um acordo sem o acordo com o FMI; tinha
mos conversações e o Brasil impôs essa condi
ção, que faria o acordo com todos os bancos 
sem acordo com o FMI. Como diz V. Ex", por 
que não fazermos acordo com o FMI,_nós que 
somos participes do FMI, contribuímos para o 
referido órgão? E por que o rri"êdo, a vergonha 
de fazer acordo com o FMI para novos recursos 
que o· Brasil precisa e terão que entrar? Mas o 
erro que_estamos vivendo são erros dos governos 
passados -vamos reconhecer também- e exa
cerbados, piorados e muito .. Vamos fazer uma 
confissão transparente: a polftlca econõmica do 
PMDB, que lá colocou o Ministro Dilson Funaro, 
foi um verdadeiro desastre. Decreta a moratória 
e percorre o Mundo a fazer visitas aos presidentes 
dos países cujos bancos são nossos credores. 
Procurou os Presidentes Ronald Reagan e Fran
çois Mitterand, o Primeiro-MinistrO.doJapão. To-
dos os pmses que visitou, foi para apenas fazer 
uma cortesia e comunicar aos Presidentes_-pen .. 
sando que eles pudessem pagar a nossa dívida 
- em vez de ir aos nossos credores, aos bancos 
credores dizer da nossa situação e o porquê. Foi 
obrigado a decretar a moratória. 

O SR. JARBAS PASSARINHO- E era tão 
conceituado que foi recebido pelo Presidente do 
Banco Central dos Estados Unidos no corredor 
e em pé ... 

O Sr. Rachld Saldanha Derzl- Exato. 

O SR. JARBAS PASSARINHO - E isso 
não ofendia a soberania nadon.al. I:: supreedente! 

O Sr. Rachld Saldanha Derzl - Depois do 
Ministro Dnson Funaro veio o Ministro Bresser 
Pereira, muito risonho. Passeou por vários paises 
várias vezes, onde tínhamos cred.ores .e. às vezes. 
en passant, conversava com os dirigentes de 
alguns bancos nossos credores, mas nunca levou 
a sério uma proposta de composição da nossa 
dívida externa. Nunca levou. Fez propostas atê 
hilariantes, que os banqueiros riam. Pela ingenui
dad~ da proposta? Não, por maldade, porque o 
Ministro Bresser Pereira é um homem de bem, 
mas pela ingenuidade com que S. EX' as levava 
aos banqueiros. 

O SR. JARBAS PASSARINHO -·V. Ex' 
deve estar lembrado de que quando S. EX' foi 
convocado aqui no Senado ou na Câmara, já não 
me recordo agora. teve a oportunidade de dizer 
algumas coisas muito interessantes. ama delas 
ouvida pela Bancada, pelos preeminentes Líderes 
do PMDB, quando a1guém falou sobre o progra
ma, e S. EX' disse "o Programa do PMDB va1e 
no palanque, na prátiCa eu faço outra coisa". Real
mente, S. Ex' começava- eu devo até fazer justi
ça a S. ~. se V. ~ me permite, nobre üder 
Saldanha Derzi -a buscar o entendimento com 
as áreas creqoras. porque percebeu que a estag
flação que se passou no mercado mundial, fman
ceiro, não tendo chegado à represália, era como 
se wna represália forte fosse; entãO, rião entrava 
mais um d61ar no Brasil. 

Há dias me contava uma pessoa aqui - penni .. 
ta-me V. Ex' interromper wi1 momento O-seu apar.:. 
te -, wn dos nossos Colegas me dizendo qu~ 
viajando etc., chegou a determinado lugar na 
França, foi à butique para fazer uma compra para 
trazer aos seus familiares. Ele fala bem francês, 
e a Srt' perguntou se ele era italiano, por causa 
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da pronúncia, embora falando fluentemente o 
francês, e respondeu. Não. Sou b_rasileiro; a res
posta de uma vendeuse, como chamamos aqui, 
üihábãlcornsta, disse: e por que que oS Senhores 
não_ têm ~_rgonha e não pagam o que devem? 
É a imagem brasileira. 

O Sr. Jutahy Magalhães- Senador Rachid 
Saldanha Dem, gostaria de fazer uma pergunta 
a v. ~Assim, pediria pennissão ao Senador Jar
bas Passarinho. 

__j)jl_,-. Raçhkl Salduha Derzl- V. Ex' deixa· 
me conduir o meJ,.!_ aparte, pois lhe concederei 
rio final, e também não_ sei~ posso. Então vem 
o Ministro Ma}]$Qn_ da N(:.brega, com um trabalho 
sério de 8 meses, persistente, dia e noite, dese
jando resolver o grave problema que nos estava 
asfixiando e não se sabia aonde ilja. O País estava 
parado e nerihum investidor, nenhum empresário 
queria saber de investir mais no Brasil. Então, 
S. Ex" traz esse acordo com 8 a_nos_ de carência, 
20 anos de prazo e com o juro de spread 0,81%. 
É o aco_(do _m.~s vantajoso que qualquer país te
nha feito _até hoje .no Mundo. __ O Presi_dente José 
Samey o estimulou e a todo rriomento correu 
o risco até -ae uma oposição de seus compa
nheiros e de seus amigas, mas o prestigiou por
que aCreditava nos técnicos que estavam estu
dando seriamente, e não demagogicamente, a 

-solUÇãO do reescalonamento da nossa Qtvida ex
tema, e felizmente tioje o Brasil anuncia esse fato 
inédito, e veremos daqui ·para a frente outras opor
tunidades para o País, porque hoje, além de entrar 
dólares para pagannos os-·compromissos de ju
ros, é verdade, também entrarão dólares novos 
para ajudar o desenvolvimento deste País. Con
gratulo-me com o Ministro da FaZenda e com 
o Presidente da República de ter dado essa opor
tunidade ao Brasil, que realmente demonstra que 
eles querem dar wna transição tranqüila e serena 
para que o próximo Presidente da República pos
sa pegar Um país mais em ordem, um país equili
brado, respeitado e _com mais crechbilidade. 

O Sr. Jutahy Magalbiles - Permite _V. Ex' 
um aparte? -

OSR.JARBASPASSARINHO-Agradeço 
a V. Ex' o aparte, nobre Senadof - a Mesa me 
chama a aienção do meu tempo-, mas eu prefe-
riria que concluíssemos o nOsso debate, que está 
em nível reaJmente parlamentar, discutindo de
pais exatamente O Pori:luê da importância de pri
meiro termos de fazer a negociação da dívida 
externa, e qual o reflexo disso na vida brasileira. 

O Sr. Jutaby Magalhies -A pergunta, infe
lizmente, nãO -pOderei fazê-la diretamente a V. EX' 
O Stmador R~chid Saldanha Dem falou aqui que 

-os Ministros Bresser Pereira e Dilson F unafcf fize
ram uma política errada, com propostas hilarian
tes. Não sabia que neste Governo algum Ministro 

· da Faienda tenha ido ao exterior levando proposta 
espe"cial do Governo brasileiro sem conhecimento 
do Presidente. Deveria ter Obtido a aprovação do 
Presidente para levar as propostas aos banqueiros 
interrnicforiais. Agora, se deveriam ou não, parece 
não terem lido a declaração do Sr. Jorge Murad, 
qÜe foi enganado pelo Sr. ·onson Funaro. Jorge 
Murad fez a indicação ·de Funaro, pois este estava 
sempre presente no gabinete e tinha dado uma 
série de conhecimentos gerais de economia, e 
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por tsso havia sido indicado para ser Ministro da 
Paze"rida- fel a 'declaração do Dr. Jorge Murad 
Então, o Ministro está mal informad_o._ porque, 
ao criticar a política económiCa do Qovemo como 
se fosse resultante da política do PMDB, podendo 
até os Ministros serem Ugados ao PMQB, e terem 
procurado defender idéias do PMDB,_não me pa
rece- justo: O que me parece é que no regime 
presidencialista _o_ Presidente, d_a República tem 
responsabilidade por essa politica. Então, se hou
ve incapacidade, foi do Presidente da República. 
Sua Excelêngiél é o Chefe. Pelo menos dev~a 
ser. $e não o é, deveria ter sido. 

· O sr: Jlilarcondes Gadelha - PenniteY EX
um aparte? 

O SR. JARBAS PASSARINHO - Ouço o 
nobre Senador Marcpndes Gadelha. 

O Sr • .Ma:icondes -Gadelha - Pãrece- que 
o ponto central da nossa discussão foi esse susci
tado pelo Senador Ronan Tito, e _que encontra 
o seu espelho aqui no texto do senador Ruy Bace- _ 
lar, ou seja, S. Ex" gostariam que não pagássemos 
a dívida. Este, o ponto central._ Porque devedores 
somos, -desde o tempo da Proclamação da Inde
pendência, e vamos seguir devendo por muitos 
anos afora. 

O Sr. Nelson Carneiro- E não pagaremos. 

O SR. JARBAS PASSARII'IHO - Espero 
que não pagu~n::-os._ Administremos a dívida. Essa 
que é a solução. 

O Sr. Marcondes Gadelha- Então, a eSsên
cia da questão é eSsã: pagar ou nã~ pagar. FOi 
o que ouvi de S. Ex" e é_o que está aqui. 

õ-Sr.-ROriãD-ntO--:....-Eu não disse isso. Peço 
a V. EX' que nãO Coloque na minha boca o que 
não falei e não diri~. 

O Sr. Ruy Bacelar - Não consta do texio 
isso. 

O Sr. Marconcles Gadelha-V. Ex" terá opor
tunidade de retifiçar a minha interpretação. O que 
compreendi do que V. E;xl' disse_ é o que está 
eScrito aqui, no texto do Senador Ruy Bac;~lar. 

-o sr. Ruy BaCemr-..:... Não consta do texto 
o calote que V. Ex' quer insinuar. 

O Sr. Marconcies Gadelha.-- Leio: ··v. E#' 
gostariam que o País não pagasse a dívida". Esta 
é a essência. · 

O Sr. Nelson Carneiro- V. Ex" aáedita que 
vamos pagar a dívida? Estainós pagando os jurQS. 

O Sr. Marcondes Gadelha- Sequer os ju
ros, não pagar nada, manter a coisa como está, 
manter a mor~tória. Esta é a prOpoSta, esta é 
a essência da questão, porque para pagar, V. Ext 
disse muito bem, a melhor forma é esta que foi 
encontrada. ESta negociação -é a mais elástica, 
a mais compatível com a capacidade do Brasil 
e aquela que dá melhor c_ondição de recuperação 
para o Pais. A outra opção é manter o status 
quo, a outra opção é manter a moratória, e nesse 
caso o Senador Ruy Bacelar será obrigado a bat~r 
palmas para a inflação de 600%, será obrigado 
a bater palmas para o desemprego, que ele recla
ma, será obrigado a aplaudir o déficit público, 
porque todas essas coisas estão ligadas. Nós não 
tivemos nenhuma melhoria na qualidade de vida 
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com a moratória. Fizemos morãt6ria, dtixamos 
de pagar, não atendemos ao FMI. 

O SR. JARBAS PASSARINHO - Rompemos 
comofML 

O Sr. Marcondes GadeDaa - Rompemos 
com o FMI, rompemos com a comunidade. 

O SR. JARBAS PASSARINHO- E aquilo 
que se dizia que faríamos, ~aso estivéssemos liga
dos ao FMI, foi o que aconteceu rompendo com 
o FMI. 

O Sr. Marcondes Gadelha- Não nos posta· 
mos de joelhos e agora o Senador reclama porque 
o País está sendo sucateado, porque não está 
havendo investimento, porque há uma queda na 
taxa de crescimento do Produto Interno Bruto, 
porque há uma recessão no Pais. Ora, essas coi
sas todas estão acontecenclo na vigên~.~ d_e wna 
moratória. Se nós estamos de acordo com a mo
ratória, nós temos que aplaudir todo esse cortejo 
de desgraças das quais reclama o Senador Ruy 
Bacelar. Só um ponto gostaria de examinar com 
mais profundidade, é quando o Senador diz que 
não há nenhuma dáusula de salvaguarda para 
os interesses naçionais ne.sse a!=ordo. Não é_ ver~ 
dade._Ou o Senador RQy_l3acelar não leu o acordo 
ou dele não teve ciência, porque é um fato inteira~ 
mente novo em termos conceituais, em renego
ciação de dívida, a cláusula de salvaguarda, pela 
qual fica facultado ao Brasil solicitar uma nova 
ç:Çinsulta aos bancos, um reexame, com vistas 
a erTiendaS-io 8COraO-diãnte ae ql.iai5qúeiJãtOieS 
financeiros e económicos~ inclusive de mudanças 
de variáveis externas. Então, fatores inddentais 
que aconteçam na economia internacional darão 
ao Brasil a ·condição, o direito de demmciar o 
acordo e pedir um reexame e de emendar. t 
isso que precisa ser bem dito, porque é um ponto 
a que o Senador deu multa ênfase. 

O Sr. Ronan nto-O ponto mals importante 
do acordo é este. 

O Sr. Marcondes Gadelba - Exatamente, 
este é o ponto extremamente importante e esta 
cláusula é muito explícita, pois garante os interes
ses do País diante das as<:ilações. Não estou mais 
encontrando a página onde o Senador diz que 
não há nenhuma salvaguarda, mas isso não é 
verdadeiro, não é justo. .• 

O Sr. Ruy Bacelar -~~·o acordo recente feito 
entre o Fundo Monetário Internacional e o Brasil." 
Este discurso foi uma análise crítica do oitavo 
programa económico do Governo Sarney. Sobre 
esse ponto eu voltarei a esta tribuna para analisar 
o problema do acordo recente com o Fundo f4o
netário Internacional. ~ero dizer a V. Ex!', em!~ 
nente Se_nad._o.r Jarbas Passarinho, que de modo 
algum fui ou sou contra um acordo do Brasil 
com o Fundo Monetário Internacional. O que quis 
dizer no meu pronunciamento é que não pode 
o Brasil, para negociar c:om o F"undo Monetário 
lntemadonal, sujeitar-se a determinadas exigên
cias, como apenar o servidor póbllco, como ... 

OSR. JARBAS PASSARINHO- Disse até, 
nobre Senador Ruy Bacelar, que isso não é exi
gêndadoFML 

O Sr. Ruy BaceJar- ... diminuir o déficit, 
penalizando o servidor público. Déficit é o resul
tado da receita e da despesa. Então. s6 se con.se-
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gue evitando a sonegação, que é uma das causas, 
nâQ havendo desperdício do dinheiro público em 
obras desnecessárias, somente assim consegui
remos. Quero de~. d_e antemãp, que não me 
posicionei contra um acordo do Brasil com essas 
instituições financeiras, no sentido de que o Brasil 
possa bem administrar a sua dívida. 

O SR. JARBAS -PA8S.ARII'IHO - É que 
alguns apartes dados ao discurso de V. & leva
vam a essa crença. Inclusive - ausente, infeliz
mente--, temos que citar, na ausência, o Senador 
Pompeu de Sousa, quando falou sobre o assunto. 

E essa parte final da página B• do discurso de 
v. Ex-, quando diz: 

"Ora, é por demais conheddo que a conti
nuidade dessa transferência tende a obsta
culiza[' o cresctmento, seja pela retração dos 
investimentos, seja porque realmente eles es-

- tão acopfados a medidas econõmicas de cu~ 
nho recessivo que devem ser patrocinadas 
e monitorizadas pelo FMI." 

_ E é éJÍ o ponto central da nossa discussão. Dizia, 
ainda há pouco, num aparte que lhe deu o nobre 
Uder do PMDB e com o qual estou inteiramente 
de acordo neste ponto, quando ele diz que o Brasü 
tem wna alta taXa de tributação e arrecada pouco. 
V. Ex' falou em sonegação agora e é exatamente 
isso. Então, a grande parte do nosso problema 
está exatarnente nisso, nós aumentamos a tributa
ção e na medida em que aumentamos a tributa~ 
ção,_~-~~~~~~os a sonegação. 

O Sr. Ronan Tito -Ainda há os incentivos 
aí. 

O SR. JARBAS PASSARINHO - Outro 
ponto que se tratou aqui, ao invés de se taxar 
património, por exemplo taxam~se os salários e 
ãinda se inventa o trileão, para cada um de nós 
fazer quatro vezes declarações ao ano e ser objeto 
de declaração de retenção de imposto na renda, 
sem correção monetária. Mas, qua.ndo chega o 
motnentod~ pagar, o Governo-exige a c:orr~çij.o 
do débito. Confisco. Já falei sobre isso. 

O Sr. Ronan Tito - Pennite-me um aparte? 

O SR. JARBAS PASSARINHO- Ouço o 
nobre Senador Ronan Trto, para concluir, Sr. Pre
sidente. 

"tfSr. Ronan Tito- Neste caso, eu já tenho 
pouca coisa a apelar ao nobre Senador Rachld 
Saldanha Derzi, através da oportunidade que me 
áá o nobre üder do PDS, Senador Jarbas Passa~ 
rinho. QUando se fala da inépcia, da incompe
tência, e até com termos chulos, de alguns Minis
tros, a pergunta que vem é a seguinte: "É Ministro 
de quem? De que regime? Será que, então, o 
Governo estava às moscas, cada Ministro fazendo 
o que qUeria?". Este é o caos total! E, para aceitar 
esse radocinio. vou aceitar uma denCmda da 
maior gravidade. Quer dizer, câda Ministro faz o 
que quer, o que não aceito. Por isso mesmo, de
fendendo o Governo do Senhor José Samey'---no 
que tange a -isto, querO pedir ao Seilador Rachid 
Saldanha Derzí retire aqueles termos ofensivos 
aos Ministros do Governo do Senhor José Samey. 
Outra coisa que gostada de dizer é que tratásse
mos a questão da dívida externa com menos emo-
ção. Noutro dia, por exemplo, fiz um elogio muito 
grande ao Senador Roberto Campos - vejam 
como é que estão os tempos. O .Senador Roberto 

Càmpos e eu acabamos ''trocando juras de amor" 
num debate sobre a dívida externa, na Cór'niSsãO 
da Dívida EXterna. S. EX' .:inaJ.isou a dívida externa 
e .eu--disSe~ no final: "V. Ex' e eu discordamos 
muito poucO":Eu disse-Ifie: -"QUãndo V.~ fala 
em calote, quando estamos discutindo parte da 
dívida, posso falar, por exemplo, em chantagem. 
Que os credoreS-São chantagistas, porque nos 
ofereceram spread, prime rate que, somados, 
não chegavam a3% e, de repente, unilatera1men~ 
te, elevaram para 22%, subindo o total da. dívída 
para 35 bilhões de dólares. .. ". 

O SR. JARBAS PASSARINHO- Para co
brir programas internos. 

O Sr. Ronan Tito - Para--~Obrir programa 
que, sabemos muito bem, é o da Guerra nas Es~ 
trelas, cujas taxas foram elevadas bruscamente. 

I 
Então, como vamos chamar? Vamos chamar o 
Presidente Reagan de chantagista? Não fica bem 
e não é assim. Temos qUe analisar com alguma 
frieza e com muita acuidade a questão d,a dívida 
externa. Também vamos ver a questão di;\ mora
tória. Não fizemos moratória coisa nenhuma, suS
pendemos os pagamentos unilateralmente, por~ 
que não _tínhamos _dinheiro em caixa, •. 

O SR. JARBAS PASSARINHO - Esta é 
que é a verdade. 

O Sr. Ronan Tito- Esta é a grande verdade. 
~os ~o~ reservas c_onf~~~~s ~e __ t:[ês bi
lhões de -dólares e- não tír.ha.wno5- dois e..:-rheio 
bilhões. V. Ex", ihdusive, denunciou uni mecã~ 
nj~o que, às vezes, os Minlstros_são __ obrigados 
a fazer, para não ficarem a descoberto diante !la 
população e diante_ da comunidade internacional. 
EstáVamos sem dinheiro, vamos falar a verdade, 
tanto que não deixamos de pagar, em nenhwn 
momento, ao Banco Mundial, não deixamos de 
pagar ao Banco Interamericano, não deixamos 
de pagar ao FMI. Deixamos de pagar, por absoluta 
impossibilidade, os bancos particulares. Não tí
nhamos recursos. O tema é _extraordinário .e_gos
taria de voltar a ele mais vezes, apenas solicitando 
dos companheiros, dos Srs. Senadores, dos no
brés pares, tratássemos do assunto com meuos 
emoção. Queria _fª'ar um pouco sobre a _questão 
do déficit,_ H~ pouco comecei_ a _tocW" no défic;it, 
mas saí ao aSsunto. Sabe por que saí do assunto, 
nobre Senador Jarbas Passarinho? Sabe quem 
mais entende de déficit neste País? É a dona-_de-
casa. V. Ex!' já pensou na mulher do operário c.)ue 
tem de gerir dez mil cruzados por mês? Ela tem 
que pensar lia -déficit vinte e quatro horas por 
dia. Vamos acabar com essa panacéia do dé_ficit, 

, A t.ontabilidade s6 tem duas colunas: débito e 
crédito... . . 

OSR. JARBAS PASSARINHO- E ela não 
tem a vantagem do Ministro da Fazenda, ela não 
tem a maquineta para produzir dinheiro. 

O sr. ROnãn Tito:.__ Exato. Ela teffi de eilfren~ 
tar essa sítuação. O défidt_é políti<:o, hão ététfrlco. 
Por que é polítl.có? Porque as autoridades fDOne~ 
tárias, em consonância com o Presidente da Re
p(ilillca, sempre ad referendum, e até, diria, an
tes, deveriam submeter ao Pres_idente da_. R~P!l
bllca, dizendo: "Vamos cortar aqui e tributar mais 
aqui'". 56 Isto. O déficit é político, não é técnico. 
Iríamos, então, passar um atestado de incompe-

-- _, ....- / ,-.... A' 
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tência às nossas autoridades monetárias e de su
percompetênda às mulheres dos trabalhadores. 
Está sendo muito proveitosa para mim a aula 
que o Senador Jarbas Passarinho_ nos_ prop_or
dona, como sempre o faz, não com pretensão, 
e sim com tnuita acuidade, muita leveza e de 
modo sereno. Vamos continuar seguindo o con
selho do decano, o nosso Senador o mais antigo. 
(Apontando Nelson Carneiro.) -

O Sr. Rachld Saldanha Derzi- É o Senador 
Afonso· Arinos. 

O Sr. Ronan Tito - Estou perguntando a 
V. ~. Senador Nelson Carneiro, concorda que 
ele seja o decano? -

O Sr. Nelson Carneiro -- Coricordo, nobre 
Senador. -

O Sr. Ronan nto - É o tipo do privilégio 
do qual S. Ex' abre mão tranqüilamente. Façamos 
deste plenário o local dos grandes debates, dos 
debates dos grandes temas_ brasiJeiros e interna
danais. V. EJr deu uma dimensão muito grande 
ao assunto. É dare que não concordo com algu~ 
mas críticas que V. EX" faz. Voltaremos a debater 
o tema, pelo menos este é o meu anseio. 
·O SR. JARBAS PASSARJI'IHO - Muito 

obrigado, Sr. Presidente, Srs. Senadores, concluo, 
por que já não tenho nem condições de me des
culpar, mas acho que é exa.tainente o fascínJo 
do tema sobre todos nós que levou a esta prorro
gação de tempo que V. EX' muito generosamente 
admitiu. 

Concluiria dizendo que lastimo que o meu iní~ 
cio, por ser um homem polêmico, e o Serlador 
Ruy Bacelar o é, tenha sido prejudicado em parte 
pela reação que tive - diria talvez até de amor 
próprio, à flor da pele -, em relação à palavra 
"traidor". Foi isto o que me agrediu de infcio. 

Apenas não chamarta todos aqueles que vota~ 
ram em 5 anos de traidores, evidentemente. Há 
que separar~se o joio do trigo. Mas quanto ao 
problema fundamental, por exemplo, agrada mui~ 
to até ouvir do Senador Ruy Bacelar que eJe não 
é contra alguma negociação com o FMI. Isto me 
parece muito importante. Como uimbém eu não 
tinha interpretado como o Seli.ãdor Marcondes 
Gadelha, que a palavra do üder do PMDB, do 
orador do PMDB, que no caso foi o Senador Ruy 
Bacelar, que fosse baseado na pura e simples 
pregação do calote, não. Também não entendi 
isso. 

O Sr.Marcondes Gadelba -Senador Jarbas 
Passarinho, não usei a paJavra "calote" nenhuma 
vez. Simplesmente disse--

O SR. JARBAS PASSARINHO -A palavra 
"calote" foi usada pelo Senador Ruy Bacelar, em 
contraposição. - · 

O Sr. Marcondes Gadelha- Não usei "calo
te", simplesmente entendem os Senadores que 
devemos manter o status quo, a moratória, não 
pagar. 

O SR. JARBAS PASSARINHO -Mas há 
quem defenda o calote. Os partidos de esquerda 
radical, por exemplo, partem do princípio de que 
a dMda já foi paga várias vezes, e, portanto, não 
se -~eve pagar mais. E o General Serpa? Sobre 
o General Serpa prefiro silenciar, porque eu disse 
uma vez ao Deputado José Bonifácio de Andrada, 
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o mais velho, que os Andradas eu os prefiro à 
paisana, e o General Serpa é Andrada. 

Lembraria apenas, para concluir este debate, 
que me foi agradável, apesar do começo-meio 
perturbado pOr nós dois, o Senador Ruy Bacelar 
e eu, o último ponto salientado pelo Senador Ro
nan Tito. Já ouvi pessoas que defendem com 
a maior veemênda que o Governo faça a redução 
pronta, _eficaz, do seu déficit púb!ico. Mas aí coloca 
wna condiÇão, desde que não seja investimento. 

Ora, não SE;ndo investimento- vãi ser custeio, 
se é custeio é por administração e pessoal. Então, 
vai o funcionáriO póblico pagar para resolver o 
problema do déficit público, ele sozinho? Nunca. 
Isto não teria sentido. 

A matéria, como-v. EJc!' disse, Senador Ronan 
Tito, tem que ser discutida sem paixão, ela já 
é explosiva, vamos evitar que esta explosão se 
d~ num momento de discutir isto, e o Senado 
terJ, um papel relevante, que infelizmente ou feliz
mente, não sei, com õ funcionamento da Consti
tuinte se apaga, se esmaece um pouco; porque 
estamos tendo oportunidades como esta, c:~uando 
não se faz reunião na Constituinte, faz...s,e uma 
sessão no Senado, até inesperadamente. 

O assunto é da maior importância, agradeço 
a todos os Srs. Senadores os apartes que me 
foram dadqs, e voho a dizer que neste ponto não 
tenho nenhU111 tipo de constrangimento de elogiar 
o acordo que foi feito. Acho qw:n~m relação ao 
que deixamos -no fim do Governa João Figuei
redo, este é melhor. 
. Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito 

bem! Palmas.) 

O SR. PRESIDENTE (Francisco Rollemberg) 
- Concedo a palavra ao nobre Senador Aureo 
MeUo, para breve comunicação. 

O SR. AGREO MELLO (PMDB- AM. Para 
breve comunicação. Sem revisão do orador.)
Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Desejo apenas dar ciênCia à Cas.i, e esPecial
mente me dirigir à Presidência_ da Petrobrás, de 
que no distante Amazonas essa empresa fez uma 
tomada de preços para o transporte do óleo pro
veniente <fé Urucum, onde _começou a jorr_ar essa 
riqueza brasileira. 

Por motivo realmente não explicado, exclui des
sa concorrência a empresa estatal, que é a viga 
mestra, a principal de toda a Amazónia, Enasa 
-Empresa de Navegaç!o da Amazónia S/A 
- Em forma de apelo, solicito ao Sr. Presidente 

da Petrobrás examine este assunto, para que não 
seja a Enasa desestimulada em uma das suas 
missões e possa concorrer em pé de igualdade 
com' as empresas privadas eJàstentes na Ama
zónia. 

Era só o que tinha a dizer, Sr. Pfesidente. (Muito 
bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Froncisco Rollernberg) 
- COhcédo a palavra ao nobre Senador Itamar 
Franco. _ - - -·- --

O SR. ITAMAR FRAI'ICO (MG. Pronuncia 
o seguinte discurso)- Sr Presidente, Srs. Sena
dores:.. 

Volto, hoje a tribuna, para, mais uma vez, anali
sar e debater ~QJ1l os nobres Colegas a situação 
dos rios navegáveis em Minas G.erais. 

O Estado de Minas Gerais é dotado de exce
lentes rios que proporcionam grandes trechos na-

vegáveis e ainda excelen~e~ _potenciais en~r~é
ticos. 

Na imensa rede hidroviária brasileira, estimada 
ern50.000 km, Minas conta com bacias hidrográ~ 
ficas privilegiadas não só pelas extensões nav~gá~ 
veis de _seus rios, mas especialmente pelos aci~ 
dentes topográficos que propiciam Cachoeiras e 
corredeiras que atendem facilmente ao grande 
fator de progresso qUe vem a ser a energia. 

Julgo, portanto, trazer ao cónhecimento _cl_o ~e:
nado um estudo do renomado Engeriheiro João 
Gomes, que aborda com profundo conhecimento 
este momentoso e fundamental problema de vital 
importância para o nosso desenvolvimento. 

Rio São Francisco e afluentes; rios Doce, 
Paraíba do Sul e Jequitinhonha. 

no· estirão navegável de cerca de 1.300 (médio 
São Francisco) entre Pirapora ~ Juaz.eiro/Petro
lincl; 465 km encOntram-se em Minas _Gerais. -

Este trecho esta CorTipreE:rtdido entre Piraporã 
e a foz do rio Carinhanha que serve de limite 
c6m o Estado da Bahia, e tem profundidade míni
nia de 1,50ffi em 90% do tempo, o que J)'errrtite 
um tráfego permanente de grandes comboios 
através cl~ çlragagens periódiCas que já se reaJi
zam, Qroporcionando assim o transporte de gran
q~s carg~s a baixo custo unitário, especialmente 
da gipsita extrafda da chapada do Araripe em Per~ 
nambuco, e em grande parte destinada ~s_f~bricas 
de cimento de Minas Geris, além d6 cre-s-cimento 
dos fluxos a serem movimentados nesta área de 
influência do riÓ, como ·grãos agrícolas, carvãO 
vegetal, insumos agríc9las, __ sa1, cimento, rocha 
fosfática, produtos siderúrgicos etc, etc.. 

Toda esta ccirga em movfmento pelo rio teria 
o seu transbordo_ no porto de Pirapora pata as 
modalidades rodoferroviárias, até seus destinos. 

O Médio São Francisco aléiri de ser o s_egr:nento 
que recebe os maiores afluentes, apresenta a me-
nor declividade média de todo o curso. --· 

Os principais portos, com re-lação à movímen~ 
tação de carga neste trecho do São Francisco, 
em Minas Gerais, são: Pirapora e ltacarambi. 

O Porto de Pirapora é de responsabilidade da 
Põrtobrás e está localízado no município de Pira
pera, na margem direita do rio, e suas catacte. 
rísticas ffsícas operacionais são excelentes, além 
do acesso _hidroviário, dispõe de acessos rodofer~ 
rmiiários - pOssui armazéns, para carga geral, 
com 1.026m2, área portuária de 104.000 m2, Pátio 
de 15A20m2, acostagem, equipamentOs focOs e 
móveis e outras instalações. · · · 

O Porto de Itacarambi, onde se registra o fluxo 
principal de carvão- vegetal destinado a Belga Mi~ 
neira, através do porto de Pirapora, está localiZado 
à margem esquerda do rio- na cidade do mesmo 
nome. 

O Porto s6 dispõe de um guindaste, e não existe 
cais, as embarcações acostam na barranca do 
rio, como etn outras localidades à beira do rio 
e ao longo do trecho descrito. -

~ O Trecho: PiraporaiFoz do Carinhanha -
465 km- Naturalmente navegável. Profundidade 
mínima - 1,50 m. 

No alto São- FrimciSco, 168 km a montante 
de Pirapora foi construída a barragem -de Três 
Marias, com a fina.lidade principal de regularizar 
a descarga do rio, produzir energia elétrica. 

Neste trecho do rio a navegação é interrompida, 
por corredeiras, porém, prevê-se a construção de 
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barragens que permitirão a navegação e mais pro
dução de energia elétrica. 

O Trecho: Plrapora/Remanso de Três Ma· 
riu-140km 
-Navegação interrompida 

Com a Barragem de Ttês Marias (não eclusada) 
criou-se um novo trecho navegável constituído 
pelo reservatório, de cerca de 150km de extensão, 
isolado do Médio São Francisco pof üm trecho 
não navegável, entre Porto das Andorinhas e lgua~ 
tama, com cerca de 200km, porém muito sinuo
so, estreito e não utilizado para a navegação. 

Dos vários afluentes navegáveis do_ São Fran
cisco, em tenitório mineiro, destacam-se o Para
catu, navegávell50km coin profundidade mini
ma de l,lOm- em 90% do tempo, entre a sua 
foz no São Francisco e Porto Cavalo, e daí, numa 
extensão de 240km até Buriti, somente navegável 
nas cheias, e o Rio das Velhas por cerca de 92 
km somente nas cheias entre sua desembocadura 
no São Francisco, na locaJidade Guaiacuí e as 
proximidades da corredeira do ArMo. 

Neste rio (Velhas), em 8 de março de I 869, 
o navio "Saldanha Marinho", montado em Saba
rá-M.G, realizou a primeira viagem experimental. 
Essa embarcação trafegou no Rio São Francisco 
pela primeira vez em 3-2-1871, e, foi conseqüên
cia do estimulo proporcionado pela Assembléia 
de Minas Gerais que ofereceu no ano de _1866, 
um prêmio de 50 contos ao primeiro empresário 
que estabelecesse no Rio das Velhas nav_egaçilo 
regular a vapor. Este fato é documentado pelo 
eminente engenheiro Eduardo Morais na sua 
exemplar obra "Navegação-Interior do Brasil", 
edíçáo de !869. · · 

Dentre outros rios menos importantes (afluen
tes do São Francisco) poder-se--ão citar, os abaixo 
relacionados, somente navegáveis nas cheias: 

-Rio Paraopeba- da foz a 66km a montante; 
-RioJequitaí-dafozaVila daBarra,!SSkm; 
-Rio lndaiá- da foz a 79km a montante; 
-Rio Abaeté- da foz a_53_km a monta_nte; 
-Rio Verde .Grande ~da foz a Vila Barreiros, 

167km· 
-Ri~ Pará-da foz às proximidades Pitangui, 

70km; 
-Rio Urucuia- da foz--a CaChoeira de Poço 

Fundo, 138knn; · · 
-Rio do Sono- da foz a Cachoeira das Al

mas,62km; 
-Rio Pardo~ da foz _a 6Qkm_a montaDte; 
-Rio Carinhanha (Minas/Bahla) - da foz a 

Corr. de Maruá, 80 km. 

O Rio Sio Frandsco -- mrturahnente nave
gável- 96Skm; 
navegável nas cheias- !.3!0km. 

Grande maioria destes rios de cheias, têm con
dições téCnicas e econômlcas de se tomarem na
vegáveis, desde que concebidos sob a 6tica do 
aproveitamento múltiplo, dentro da concepção 
mais modema do momento. 

Sabe-se ter a hidrovia urn efeito descentra_Ii
:zante, são versáteis, podendo nelas trafegar todo 
tipo de barco, descongestionam as rodovias de. 
cargas pesadas. evitam que se criem o monopólio 
em relação à ferrovia, dispõem de_ reservas de 
capaddll.de de transportes consideráveis e cus
tam muito menos, desde que considerados os 
Wrios fatores -de aproveitamento da bacia hidro-

pJART65b ÇbNGRESSO NACIONAL (:',ieçãó Ii) . 

~ca de cada rio,_ e. a_potenciaJidade das suas 
áreas _de inftuênçia. - r - - • - • _- - -

No caso do São FranciSco, para o seu plano 
de desenvolvimento, é importante o_ j::lrolongb
mento da navegabilidade do- trecho médio até 
um centro populoso e industrial, como Belo Hori
zonte, que pode ser efetivado com_ obras de apro
veitamento múltiplo para a produção de energia 
hidroelétrica, irrigação e saneamento. Aproximan
do-s_e o esgotamento dos grandes mananciais de 
energia_ efétricci, _e cõrri o eriCaredmento progres
sivõ-da energia térmica, tomar-se-á obrigatório 
e economicamente_ viá_v~l. _p _aproveitamento de 
rios_d_e_meriofporte conio o Velhas e o Para~eba, 
duas alternativas para a solução desse problema. 
ESse_empreendimento seria-um complemento de 
alto valor para o desenvolvimento agricola do Mé-
dlo São Francisco, cpm base na irrigação. · 

As luzes de _Juiz de Fora, acesas pela primeira 
usina hidroelétrlca construída no Paí_s, sãO, em 
18B9, por iito _Criador_ de um mineiro moço-e 
rico_ que não freQüentará""uniVefsidade mas pos
suidor de uma visão extraordinária E a usar essa 
primeira água brasileira para gerar eletricidade 
-_a primeira na América do Sul que o fazia -
já então deslumbrava a riqueza que vifiã produiir 
a energia barata e farta extraída dos nossos rios 
brasileiros: -

Em 1826, isto é, quatro anos após a emanci
pação politica no Brasil, erguia-se, já no seio de 
sua representação nadonaJ, uma voz eloqüente 
a favor dp_aproveitamento __ ~Ç)ta] __ dos nos~s rios. 

E, experimentand() um sent:iffiento de orWJfuo, 
reproduzo parte aqui do notável discurso pronun
ciado na sessão de Junho do referido ano, pelo 
e[)tãQ_Deput.ado Romualdo_Antonio_de Seixas, Ar
cebispo da Bahia e Marquês de Santa Cruz: 

'Todas as nações cultas e policiadas, dizia o 
virtuoso prelado, têm olhado como Um dps pri
meiros objetos dos seus cuidados e da sua vigilâh
ci~, a navegação dos rios, a abertura de canais 
e.eStractas que fa_cilitam a mais· p[onta -comunF 
cãçãÕ entre os diferentes pontos da superfície 
dos seus EstadOs, todos-esses veícUlos e meios 
dé._comunicação são como ~i~s que faiem circÚ
Iiir- õ -Sangue e _Os espíritos vitais _da cabeça- às 
extremidades, e das extremidades à cabeça do 
cqrpo _político.'_' 
.. RIO PARAIBA D<i Sui. 

A Bacia do Paraíba do Sul que mede 
57.000km2, e com 39% dessa área em Minas 
cera-is:- tem reiativo signifcadô econôrll!CO" pafa 
O EstadO, isto -porque somente o Muriaé e o Pom
ba são naturalmente navegáveis em pequenas ex
tensões, respectivamente, 46km e 15km da foz, 
o que é inexpressivo como meio de transporte, 
mas que poderá ter grande importância em apro
Yeitameritos_ hidroelétricos. 

A fi-ariCa naVegabilidade do Paraiba deveria ser 
implantada, alargando a sua influência por maio
res ~reas como em seus bib~os Preto- Parai
buna, servindo a Juiz de FOra, Pomba e Muriaé. 

O rio Paraíba do Sul além de ser acompanhado 
em grande extensão por rodovias e ferrovias das 
mal!> importanteS do Bra_s_il, está encravada:-_ila 
mais próspera região do País. 

A via navegável do Parmba, no seu todo, teria 
ainda efeito benéficO pãr8 Os Outros meios dé 
transporte, paralelos, principalmente para as ro
dovias, pois oonfnbuiria para aliviá-las de certas 
categorias de tráfego pesado, inOOmodo e incon-

veniente, que as desgastam e as congestionam, 
c~usan49.srandes p-reju:izos materiais e humanos 
e _obrigando o áovemo_ a novaS duplicações. 

Esta referência inSere·se rio contextO do tráfego 
intensO Ri0-5ão Paulo, mas com grandes reflexos 
na economia_ ele Minas Getais, que lucrará extraor
dinariamente ·s-e_ vier a Contar com uma via nave
gáveL continua e moderna, atraindo_ para suas 
margens a maior parte das indústrias, não só devi
do ao transporte econômico que propicia, como 
PeTa abundância de água doce tão necessária ao 
desenvolvimento industrial .. 

Rio-Jequftinbonha 

A Bacia do rio Jequitinhonha tem a área de 
70.700 km2, sendo 95% no Estado de Minas Ge
rais, e salvo no trecho médio _a bacia é dotada 
de fraco indice pluviométrico. É considerada wna 
região problema. _ 

Conclui, o eminente prelado Marquês __ e_ Depu
tado_ dizendo: "A imaginação, Sr. Presidente. le
vantando o véu do futuro entrave .e contempla 
já' com prazer a riqueza e prosperidade que com 
~s recursos cfe~m. afluir em to~_ e~ provín· 
cias, e por necesSária conseqUência, em todo o 
Império". 

Rio Doce 

A Bacia do rlo Doce mede_ 84.700 _km~. _dos 
quais 87% estão situados _no Estado de_ .Minas 
Gerais. Nesta Bacia estão localizadas grandes jazi
das minerais, ãvultando as notáveis jazidas de mi
nério de ferro de Itabira. 

A estrada de_ ferro Vitória-Minas, acbmpanha 
o rio Do'ce desde a confluência com o Piracicaba, 
em lpatinga até cerca de 20 km a ,H.lsante de 

· COlatina-ES,_ é Uma das mais eficientes do Brasil, 
não obstante, este rio pelas extraordinárias cir
cunstâncias de ter em sua bacia vollltrlosas jazi
das de minério de ferro de alto teor, e de oferecer 
um traçado da mais baixa resistência na direção 
do mar, tem Sido objeto, ao longo dos anOs; de 
váriOs estUdOs Ini-ra transformá-lo em uma via 
navegável. " 

As circunstâncias de eficiência, e possibilidade 
de duplicação da vià férrêa- são 'dadoS limitativos, 
à grande hidrovia, clue acreditamos somente en
carando o aproVeltainento lnúltiplo, produção de 
energia pela série de usinas estudadas e viáveis 
economkamente, e do transporte de minério em 
grande escala, quando for exigido maior tonela~ 
gem para expol""ti!ção, justiffca a criaçãoc dessa 
via de grande gabarito, qUe seria a via tão brilhan
temente propugnada na Comissão de Mina_s e 
Erietgía da_ Cârriélra dos Deputados em 1972 pelo 
ilustre engenheiro Will<ie Barbosa, então Presi
dente da Aces1ta, que defendeu a necessidade 
de pleno êxito dos programas siderúrgicos, de 
exportação de maior quantidade de minério e de 
OutrOS j:>roâutos, e de importação de carvão. 

Não há nenhum trecho do rio_Doce .em Minas 
naturalmente navegáve1, e por conseguinte não 
existem aspectos operacionais por enquanto. 

Ê wn rio que dispõe de ótimo potencial hic:koe
létrico, e qt.\e se_ criteriosamente. c;onduzid9 o seu 
aproveitamento, influirá consideravelmente no 
desenvolvimento de todo o vale, dando-se aten
ÇãO a: atividades tradiciorlais, como ã agricultura 
irrigada, a pecuária e a piscicultura, além de pro
porcionar a mellior exploração da jazida de miné
riO de ferro de bom teor·e grande volume em 
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Porteirinha, o que permitirá abrir novas perpec~ 
tivas para a região. 

Outro fator favoiável é o refiqrestamento para 
a produção de celulose. ou de cavacos de ma
deira, destinados a exportação por uma subsi
diária da VaJe do Rio Doce. __ __ _ _ . _ . 

É evidente que, com tais perspectivas à_ vista, 
há de se cogitar na possibilidade de estender a 
navegabilidade doJequitinhonha até onde econo
micamente for viável, não_obst:l_n~~nas presentes 
circunstâncias, o VaJe do Jequitinhonha consti
tui-se hoje em região pobre em face do esgota
mento das jazidas de pedras preciosas, além da 
pouca ocorrência de ouro; no entamo gutras po
tencialidades se desenvolverão, através das ativi
dades industriais, qué virão pela energia elêtrlca 
produzida pelos vários aproveitamentos hidráu
licos ao longo do rio, e que já foram estuaados. 

O rio Jequitinhonha, com sua bacia quase toda 
localizada em Minas Gerais, é também- um rio 
de considerável extensão, 1.080 km, desde suas 
nascentes no Município do Serro até sua desem
bocadura no Atlântico, e tem alguns estirões nave
gáveis, interrompidos por muitas corredeiras. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito 
bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Francisco Rollemberg) 
- Concedo a palavra ao nobre Senador Mauro 
Benevides. 

O SR. MAURO BENEVIDES (PMDB- CE. 
Pronuncia o seguinte discurso.)- Sr. ?_residente, 
Srs. Senadores: ~·-- __ _ 

A histórica decisão da__Ass~_mb_l_éia Nacional 
Constituinte, adotada na última quarta-:.f~ra, asse
gurando a aplicação-dos recursos fed~rais- do 
Orçamento Fiscal e empresas estatais - dentro 
de oitérios de densidade demográfica, foi sauda
da com imensa alegria em meu Estado, com re
gistro obrigatório nos principais órgãos de comu-
nicação social, . . 

O dispositivo transitório, acolhido consagrado
ramente por 399 votoS contra apenas 26 e 12 
abstenções, determina que, durante d~ anos e. 
de forma progressiva, atender-se-á à norma inse
rida na parte permanente, ali incluida graças a_o 
empenho do bloco parlamentar, habilmente es
truturado, reunindo Norte-Nordeste e Centro-
Oeste. __ 

O jornal O Povo, em expressivo editorial, res
salta a magnífica conquista, fazendo-o de formª 
seguinte: 

''ORÇAMENTO REGIONALIZADO~ 

Por uma esmagadora maioria --:399 votos a 
favor, 26 contra e 12 abstenções- a Assembléia 
Nacional Co~tituinte aprovou, em sua histórica 
reunião de onte_m, fusão de ern.enda$ patrocina
das por sete representantes nordestinos, entre 
eles os cearenses Mauro Benevides e deputado 
Aécio de Borba, ratificando, no âmbito das dispo
sições transitórias, o texto que já havia sido aco
lhido no corpo da futura carta política dispondo 
sobre a regionalização dos orçamentos da União 
e das empresas _estatais. 

Conforme o texto ontem aprovado, a regiona
lização orçamentária será completada no prazo 
de dez anos, distribuindo-se_ os recursos entre as 
regiões mac_roeconômicas, em razão proporcio
nal a população, a partir da situação verificada 
no biênio 1986/1987. Para o Norde_ste,_que detém 
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mais de um terço da popu1ação brasileira, a deci
são de ontem teve o sabor de !-101 resgate c:l.os 
recursos federais tradicionalmente transferidos à 
Região e que, ã partir da COnStituiçãO ae -i967~ 
foram sendo paulatinamente retirados. 

.. Na prática," significará que, a partir do exercício 
finanCei_ro de 1998, entre 30 por cento e 40 por 
cento das dotações orçamentárias globais, tanto 
do orçamento geral da União como· do programa 
de dispêndios das empresas estatais, terão de ser 
obrigatoriamente alocados no No_rdeste, consti
tuindo-se .emfator extremamente importante para 
a alavancagem do seu desenvolvimento, e em 
pa~~~ indispensável a superação dos desequilí-
briQ~ -~egionai$. _ 

O processo de erosão dos recursos transferidos 
da União para o Nordeste teve inído em 1970, 
com a criação do Plano d_e Integração Nacional 
- PIN - qüe desviou recUrsos essenciais ao de
senvoMme:!l"ta Qa.Região para financiar a aventura 
frustrada da Transatnazônica e alimentar a mega
lomania do~ governantes de então. 

De lá para cá, o processo intensificou-se, e mais 
recentemente, já sob a administração da Nqva 
República, uma nova ofensiva foi tentada, desta 
feita sob o pretexto de revisão do regime de incen
tivos fiScais. Pretendia-se, sob a alegação, justa, 
de irregularidades na administração desses incen
tivos, simplesmente eliminá-los, como se esse 
fosse o remédio. _ 

-F0('--necesSário uma-mõb_il_izáÇãõ-Senl Prece
dentes das bail.C.i:l.das do Nordeste na Constituinte, 
que se aliaram _às das regiões Norte e C~ntro 
Oeste, formariáo urria sólida base parlamentar, 
para que se reparasse a injustiça feita à Região. 
As reações isoladas de grupos de constituintes 
do Sudeste, especialmente de São Paulo, foram 
irrelevantes diante da determinação dos senado
res e deputaaos nordestinOs, li.Ortistas e do Cen-
tro-Oeste. · · · · 

A votação de onteffi encerra uma ei<peri~cia 
importante e um alerta: a aglutinação ocorrida 
não foi um epi.s6dio isolado e que será esquecido 
após elaboração do texto constitucional, mas u 
infclo de unia prática que se repetirá sempre que 
estiverem em jogo, no CongressO, os legltlrnos 
interesses das regiõeS menós deSenvolvidas do 
Pafs." ~ ~ ~ 

Sr. Presidente, como um dos cinco SUbSCrit.Qf_es 
da emenda aprovada, sinto-me feliz por haver 
contribuído para a concretização de um antigo 
ans~io das lideranças políticas, ~presariais e co
rhuriitáriaS de nossa Região. inconforrnac;las com 
as--disparidades que distanciam O Nordeste de 
outras áreas geográficas do Pafs. 
--Estaremos vigilwltes,logo após a p-Í"~mulg"ação 

da Nova Carta, para que a letra constitucional 
seja cabalmente cumprida, beneficiando uina re
~o até aqui d!s_criminada no contexto nacional. 

Sa(ldo, pois, a nossa Representação parlamen
tar, pelo auspiciOso triUnfo cuja ~percussão só
cio-econômica estimula toda a sociedade civil 
nofde-stina. -(MuitO bem!) - - -- - ~ 

O SR. PRESIÓEN1E (Francisco Rollerlii,erg) 
- Concedo a pa1avra ao nobre Senador Al_fredo 
-campos-:------ --

0 SR. ALFREDO CAMPOS .(PMDB- MG. 
Pronuncia o seguinte discurso.}- Sr. Presidente, 
Srs. Se:na,_dor~_s: -
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É hoje o ancião desprotegido, é hoje aquele 
homet"!l_ que vê, a cada fim d!! fit~S, diminuír _o 
poder aquisitivo do já reduzidO salário que reCebe. 
E el~ o Funcionário Públic_o apose(ltado, cuja data 
comemorativa repete:.Se, a cada ano, em 17 de 
junho. . 

Mas comemorar o quê, sr: Presidente e Srs. 
Senadores?_Vunos, há alguns dias atrás, os grupos 
que lotavam os salões, corredores e galerias_deste 
Congresso Nacional. Eram os homens e mu1he
res que poderiam ser nossos pais e mães, ou, 
talvez, nossos avós. Rostos cansados pela luta, 
peJes enrugadas pelo tempo, olhos opacos pelo 
desânimo e pela desilusão. Foram. ·as .hom~ns 
e mu1heres que construíram o mundo que existi
mos hoje; sã9 os homens e mulheres por n~ 
marginalizados no mundo que construíram -os 
Funcionários Públicos do passado, agora aposen
tados. 

E que buscavam eles, Srs. Seiladores, neste 
nosso recinto de- trabalho? Que anseio os deslo
cou até aqui, vindos -dos mais longínquos pontos 
do País, para desembarcarem carregando seu far
nel de esperanças? Buscava,m apenas a mais cc
mezinha justiça, a justiça de uma remuneração 
satisfatória para seu sustento, como pagamento 
pelo trabaJho executado ao longo de suas vidas. 

No correr de minha carreira política, tenho-me 
preocupado, constantemente, com a situaçáo-do 
setvidor público civil brasDeiro. E, numa luta sem 
tréguas, busquei proporcionar a esses homens 
e mulheres, entre os quais me incluo, o direito 
à vida decente a que fazem jus todos os que 
labutam em honesto trabalho. 

Ocupando a PresidênCia da Comissão-do Ser
viço Público Civil, neste Senado Federal, promovi 
a campanha "Provocando o Debate", na quaJ fo
ram colhidas, em todo o Brasil, as opiniões do 
servidor público sobre o Estatuto dos Funcioná
rios Púbijcos da União, a ser discutido em Simpó
sio Nacional. 

Posteriormente, publiquei também as "Cõndu~ 
sões" do citado simpósio, onde, em estudo com
paratiVO; foram ·destacados o anteprojeto existen
te; as sUgestões dos funcionários públicos e os 
destaques oferecidos. _ ·-

Assim agindo, procurava apenas divulgar infor:
mações que orientassem meus ilustres. Pares na 
elaboração de um EstatutO-que deveria_satf~fazer 
aos anelos, às queixas, às reivindicações daqueles 
que sacrificam seus dias em prol da coletjyidade. 

Mas chega o di~ em que_o.trabalhoj4 Comf!Çã 
a pesar, insuportaveimente, nOS ombros cansados 
dos homens esgotados pela rotina de toda uma 
v:ida. I:: nessa hora que os joveriS de ontem atiri: 
gem, finalmente, a sonhada meta da aposenta
doria, respiram com o a1ívio do dever cumprido 
e planejam a reaJização dos sonhos acalentados 
no ·correr dos anos. É nessa hõra, também, -que 
a realidade desaba de chofre sobre o servidof 
aposentado porque o s_eu s_alário; cada vez- mais 
inSi9Iillicante, nem sequer é ~uficiente para um:a 
precária sobrevi~ência e jam~is poderá se_!__~tru
mento para a concretização dos sonhos de uma 
vida 

-Sr ... Presiderlte·e Sli SenadOres. ~nçQntrãmO:.
nos, atualmente, escrevendo -ª_Carta que reg~~á 
os destinos deSta Nação. Ccim s.àti____S_f~ã--º- Pude-
mos yotar uma Lei_mais, justa,_-~qu_ânime, _aberftt 
e_m relaç:ão aos direi~s ct.o serviq.or a~~entado. 
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Os arts. 46 e 47 dos textos aprovados concedem 
não somente a aposentadoria integral, mas garan~ 
tem, também, que ''os proventos da inatividade 
serão revistos, na mesma propOrção e na mesma 
data, sempre que se modificar a remuneração 
dos servidores em atividade, bem como serão 
estendidos aos inativos quaisquer benefidos ou 
vantagens posteriormente concedidos aos servi
dores em atividade, inclusive quando decorrentes 
da transformação ou reclassificação do cargo ou 
funs:ão em que se deu a aposentadoria ... ". 

E uma vitória, Srs. Senadores, e rejubilo-me 
por ter dela participado ao votar favoravelmente 
os citados artigos. Ganhamos uma batalha, mas 
ainda não alcançamos a vitória final porque ainda 
nos restam etapas a enfrentar em nossa eS<:alada 
rumo à efetivação do que ora escrevemos. É pre
ciso que estejamos alertas, não só enquanto 
Constib.iiri.tes, mas também quando formos redi
gir as leis ordinárias e complementares, para que 
os avan-ços ora alcançados não venham a naufra
gar nas ondas da indiferença e dos interesses 
menores. 

Se não nos preocuparmos - nós, a geti:!Ção 
do presente- com o respeito devido aos homens 
do passado, o que estará a nós reservado, dentro 
de alguns anos, pelas gerações que construirão 
o amanhã? (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Francisco Rolemberg) 
- Não há mais oradores inscritos. 

A Presidência convoca sessão extraoq:linária do 
Senado Federal a realizai-se seguriCla-feira, às 10 
horas e 30 minutos, com a seguinte: 

ORDEM DO DIA 

1 

Votação, em turno úriiCO; do Requerimento n~> 
97, de 1988, de autoria do Senador_ José Ignácio 
Ferreira, solicitando, nos termos regimentais, a 
conva<:ação do- Senhor Ministro de Estado dos 
Transportes, Doutor José Reinaldo C<iril."eiro Tava
res, para, perante a Comissão Parlamentar de ln
quérito, criada pela Resolução n9 22, de 1988, 
prestar esclarecimentos a respeito de assuntos 
pertinentes à sua pasta. 

2 

Votação, em turno único, do Requerimento n9 
102, de 1988, de autoria do Senador Mendes Ca
n~~·-_l>oHci~~gi?; _t:',~--~n:n:~--~~i,l!le~~l_ infor
mações ao Senhor Ministro da Fazenda, atraVéS 
do Gabinete Civil da Presidência da República, 
parainstruirasMensagensn<õ~~124e 125,de 1988, 
do Senhor Presideitte da República. 

3 

eMensagem n~> 132, de 1988 (n9 234/SS, na 
origem), relativa à proposta para que seja autori
zado o Governo do Estado do Rio de Jailelro 
a emitir 16.700.000,00 Obrigações do Tesouro 
do Estado- OTRJ, elevando temporariamente 
o limite da sua dívida consolidada. (Dependendo 
de parecer.) 

4 

Mensagem n9 133, de 1988-(n9 235/88, na ori
gem), relativa à proposta para que seja 3utorizado 
o Governo do Estado do Rio deJarieiro a contratar 
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operação de crédito no valor correspondente-, em 
cruzados, a 13.750.000,00~0brigações do Tesou
ro Nacional- OTN: (Depende~do de pare<:er.) 

5 

Votação, em turno (mico,-do parecer da Comis
são de Relações Exteriores sobre a Mensagem 
n9 145, de 1987 (n~ 242/87, na origem), de 14 
de agosto de 1987, pela qual o Senhor Presidente 
da República submete à deliberação do Senado 
a escolha do Senhor Murilo Gurgel Valente, Em
baixador do Brasil junto ao· Reino da Noruega, 
pa,ra, cumuJativamente, exercer a função de Em
baixador âo Brasil junto à República da Islândia. 

6 

Discussão, em turno único, do parecer da Co
missão de Relações Exteriores sobre a Mensagem 
n• 158, de 1987 (n' 258/87, na origem), de 25 
de agosto_ do corrente ano. pela qual o Senhor 
Presidente da República submete_ à deliberação 
do Senado a escolha do Senhor Octávio Rainha 
da Silva Neves, Embaixador do Brasil junto à Re
pública da Índia, para, cumulativamente, exercer 
a função de Embaixador do Brasil junto ao Reino 
do Nepal e República do Sri Lanka. 

7 

Discussão, em turno único, do parecer da C~ 
missão de Relações Exteriores sobre a Mensagem 
n•206, de 1987 (n' 319187, na origem), de 24 
de setembro de 1987, pela qual o Senhor Presi
dente da República submete à deliberação do Se
nado a escolha do Senhor Aderbal Costa, Embai
xador do Brasil junto à República Cooperativa da 
Guiana, para, cumulativamente, exercer a função 
de embaixador do Brasil junto a São Vicente e 
Granadinas. 

8 

Discussão, em turno único, do parecer da Co
missão de Relações Exteriore_s sobre a Mensagem 
n~> 210, 'dé 1987 (n9 334/87, na origem), de 9 
de outubro de 1987, pela qual o Senhor Presi
dente da República submete à deliberação do Se
nado a escolha do Senhor Jorge Ronaldo de ~ 
mos Barbosa, Embaixador do Brasil junto à Repú
blica do Zaire, para, cumulativamente, exercer a 
funçáo de Embaixador do Brasil junto à República 
Popular do Congo. 

9 

Discussão, em turno único, do parecer da Co
missão de Relações Exteriores sobre a Mensagem 
n•~2Jl; 11e 1987 (n• 33518'7,~na-orfgem), üeil 
de out_ubrQ __ de 1987, pela qual o Senhor Presi
dente da República submete à deliberação do Se
nado a escolha do Senhor Guy Marie de Cas,tro 
Brandão, Embaixador do Brasil junto à República 
do Senegal, para, cwnulativamente, exercer a fun
ção de Embaixador do Brasil junto à República 
Islâmica da Mauritânia. 

10 

Discussão, em turno único, do parecer da Co
missão de Relações Exteriores sobre a Mensagem 
11" 231, de 1987 (n' 392/87, na origem), de 30 
de outubro de 1987, pela qual o Senhor Presi~ 
dente da República submete à deliberação-do Se
nado a escolha do Senhor Jayme Villa-Lobos, 
Embaixador -do Brasil junto à República Gabo
nesã,- pala-;- ·cumUJãtlVamimte, exercer a função 

de Embaixador do Brasil junto á República da 
Guiné - Equatorial. 

11 

DiscusSão, em turno único, do parecer da Co
missão de Relações Exteriores sobre a Mensagem 
n9' 445, de 1987 (n9 642/87, na Orige'm); ae· 3 
de dezembro de 1987, pela qual o Senhor Presi
dente da República submete á deliberação do Sé
nado a es~olha do Senhor Sérgio Seabra de NorO
nha, Ministro de Segunda Classe, da Carreira de 
Diplomata, para exercer a função de Embaixador 
do Brasil junto ao Estado do Coveite. 

12 

Discussão, em turno único, do parecer da Co
missão de Relações EXteriores sobre a MenSagem 
n• 446, de 1987 (n• 643/87, na origeni),-de 3 
de dezembro de 1987, pela qual o Senhor Presi
dente da República submete à deiibefaçãÕ do Se
nado a escolha do Senhor Raymundo Nonm:~to 
Loyola de Castro, Ministro de Primeira aasse, da 
Carreira de Diplomata, para exercer _a função de 
Embaixador do Brasil junto à República das Fili
pinas. 

13 

DiscusSão, em turno único; do parecer da Co
miss_ªo d~ Relações Exteriores sobre a Mensagem 
n• 39, de 1988 (n•~37/88, na origem), de 19 de 
janeiro de J 988, pela qual o Senhor Presidente 
da República submete à deliberação do Senado 
a escolha do Senhor Fernando Silva Alves, Embai
xador ~o brasil junto á República de Trinidad e 
T obago, para, curnulãtivamehte, exercer a função 
de Embaixador do Brasil junto à Comunidade 
de Dominica. 

14 

Discussão, em turno úriico,- do parecer da Co
missão de R_elações Exteriores sobre a Mensagem 
n9 56,.de 1988 (n9 .. ÕÔ/88, na"- Origem), de 2 cte 
fever~iro de _1988, pela qual o Senhor PreSidente 
da República-Submete à deliberação do Senado 
a es~lha do Senhor Fernando SilVa Alves, Embai
xador do ~rasfl jUnto à_ReplibliCa de Trindade 
Tobago, para, cumulativamente, exercer a função 
de ~aixador do Brasil junto à Santa Lúcia. 

15 

biscusQio~ em turnO único, do parecef-da Co
missão de relações ~riores sobre a Mensclgem 
n• 79, de 1988 (n' 105/88, na origem), de 12 
de fevereiro do corrente ano, pela qual o Senhor 
Presiâente--da RepUblica subrru~te-à-defiberaçao 
do Senado a escolha do Senhor Joaquim lgnádo 
Amazonas Maçdowell, Ministro de SegUnda aâs
se, da Cã:rreira de Diplomata, para exercer a fun
ção de Erribaixador do Brasil junto ao Reino da 
Tailândia. 

16 

Discussão, em turno único, do parecer da Co
missão de Relaçõ_es ~ores sobre a Mensagem 
n• 80, de 1988 (n• I 06/88, na origem), de I2 
de fevereiro do corren~ _ano, pela qual o Senhor 
Presidente da República_ submete à deliberação 
do Senado a escolha do Senhor Brian Michael 
Fraser Neele, Ministro de Segunda Oasse, da Car
reira de Diplomata, para exercer a função de Em
baixador do Brasil junto à República Federal da 
Nigéria. 
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17 

, Discussão, em turno único; dO parecer da eo.. 
missão de Relações Exteriores sopre a Mens.agem 
no 10,1. de--1988 (n1 128~,_na Origein), de 15 
de marçb ~e 1988, pela qual o Senhor Presidente_ 
~ República submete à deliberação do Senado 
a escolha do Senhor Renato Prado Guimarães, 
Ministro de Primeira Gasse, da Carreira de Diplo
mata, pafa exercer .a função de' Embaixador do 
Brasij junto à República da V~nezuela. 

18 

Discussão, em· turnO único,.do parecer da Co-
missão de Relações Exteriores sobre a Mensagem 
n' 108, de 1988 (n' 148/88, na origem), de 4 
de abril de 1988. pela .qual .o Senhor Presidente 
da República submete a deliberação do Senado 
a escolha do Senhor Rubens Antonio Barbosa, 
Ministro ·de Primeira OaSse, da Carreira de Dipl<> 
mata, para exercer a função de Embaixador na 
d~egação permanente do Brasil junto à Associa
ção I,:atirio-Americana de Integração. 

19 

Discussão, em tu mo único, d6 parecer da Co-
missão de Relações Exteriores sobre a Mensa_9ein 
n' 110, de 1988 (n' 159/88, na origem), de 20 
de abril do corrente, pela qual o Senhor Presidente 
da República submete à deliberação do Senado 
a escolha do Senhor Asdrubal Pinto de Ulysséa, 
Embaixador do Brasil junto ao Estado de Israel, 
para, cumulativamente exercer a função de Em
baixador do Brasil jUnto à República do Chipre. 

20 

· · Discussão, em turno único, do parec_er da Co
missão de Relações ExterioreS sobre a Mensagem 
n' 111, de 1988 (n• 160188, na origem), de 20 
de abril de 1988, pela qual o Senhor Presidente 
da República submete à deliberação do Senado 
a escolha do Senhor Ronaldo Mota Sardenberg, 
Embaixador do Brasil junto à União_ das Repú
blicas Soviéticas, para, cumulativamente, exercer 
a função de Embaixador do Brasil junto à Repú
blica Popular da Mongólia. 

O SR. P.RESIDENTE (Francisco Rollemberg) 
-Nada mais havendo a tratar, dedaro encerrada 
a sessão. 

(Levanta-se a sessão às 13 horas e 40 mi
nutos.) 

ATA DE COMISSÃO 
COMISSÃO PARLAJiiEI'ITAR 

DE INQUÉRITO 

Criada através d!Í Resolução n' !)59, 
de t 987~ destinada a apura r as irregula
ridades e seus responsáveis pelas lmpor
taç6e!.-de alimentos por órgãos governa
mentais. 

IS> REUNIÃO, REAUZADA EM 
7 DE JUNHO DE 1988 

Aos sete dias do mês de junho de mil nove
centos e oitenta e. oito, ~ nove horas e quarenta 
e quatro minutOs. ria Sala da Comissão de Econo
mia, presentes os S~i-thores Se'nadores Dirceu 
Carneiro e ,MaUro B~>rges; · reuniu~se a Comissão 

Parlamentar de Inquérito deStinada a aPurar as 
irregularidades e seus responsáveis pelas impor
tações de alim~ntos por órgãos governamentais. 

O Senhor Presidente declarou abertos os traba
lhos, convocando a depoente, Senhora Maria Eliza 

-Benetton~- para prest:a! o juramento de praxe. 
. Erit seguida, o Senhor Presidente passou à fase 

interpelatória concedendq a palavra ao Senhor 
Relator Sena.;tor Mauro Borges, que. questionou 
a depoente a respeito de sua formação profis
sional, de como foi indicada para trabalhar na 
SEAP, sobre suas rotinas operacionais, qual o tipo 
de reladonamento entre a SEAP e o ONAB du
rante o período em que esteve prestando seiViços 
ao Ministério da Fazenda, quais os critérios leva
dos em conta pela SEAP/CINAB na definição dos 
preços-de compra e de venda dos produtos dos 
estoques reguladores, sobre a importação de car
ne, milho, leite e arroz durante o Plano Cruzado. 
Por diversas vezes, a pedido do Relator, a Asses
soria prestou esclarecimentos à Comissão sobre 
Q assunto em questão. 

Finalizando, o Senhor Presidente solicita à de
poente que teça considerações a respeito de pon
tos que pudessem esdarecer os trabalhos da Co
missão, que sejaffi dO seu conhecimento e que 
não lhe foram perguntados: A depoente infonna 
à Comissão que a politica de abastecimento foi 
dificuJtada sobremaneira devido a reforma admi
nistrativa até então não concluída. 

Nada mais havendo a tratar, o Senhor Presi
dente encerrou a reunião e, para constar, eu, Oei
de.Maria Ferreira da Cruz -Assistente da Comis
são, lavrei a presente ata que, lida e aprovada 
será asslnada pelo Senhor Presidente e irá à publi
cação juntamente com os apanhamentos taqui
gráHcos. -

ANEXO À ATADA 15•REGtYIÃODA CO
MISSÃO PAIILAMENTAR DE /l'fQUÉRffO 
CRIADA A11i\411.ÉS DA RESOWÇÃO N• 059, 
DE 1987, _DES77NADA A APaRAR AS IRRE
GULARIDADES E SE(}S REsPOÍ'ISÃVEIS 
PELAS IMPORTAÇÕES DE ALiMENTOS 
POR ÓRGÃOS GOVEl?fiAMEN1'AIS REAu
ZillA EM SETE DE J{fl'{Hd DE MIL NOvE
CENTOs E otrEIYTXÉ oiTo," 1'V1 S4LA DÁ 
COMISSÃO DE ECO/'fOMIIt, ÀS NOVE HO
RASE Q(}ARENTA E Q(}itTRO MINUTOS, 
DESTINADA A CXiViR O DEPOIMENTO DA 
SIUMARMEUZABENE7TONQUESEPU
BUCA COM A DEWDA AUTORIZ1ÇÃO DO 
SENHOR PRESIDENTE. 

Presidente: Senador Dirceu CanleirO 
Vice-Presidente: Senador Lourival Baptista 
Relatei; S.enador Mauro Borges 
dntegra do apanhamento. taquigráfico da reu

nião.) 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro)- De
daramos aberta mais esta reunião da Comissão 
Parlamentar de Inquérito. 

Convidamos a depoente Maria E1iza Benetton 
para fazer o juramento de praxe, aqui, diante da 
Mesa. Convido todos a fica!e"!_~J!l.Pé, para Ol:lvi~ 
r~m. 

A SRA. MARIA EUZA BENEITON _:_Juro, cO: 
mo dever de consciência, dizer toda a verdade, 
nada omitin<lo do que seja do meu conhecimento, 
sobre quaisquer fatos relacionados com a il)vesti
ga:ç&o 8 caigo desta ComJssão Parlamentar de 

Inquérito destinada a apurar as i~ularidades e 
seus responsáveis pela importação de alimentos 
por órgãos governamentais. 

O SR. PRESIDENTE (.Dirceu Carneiro) - De 
imediato, passamos a palavra ao Sr. Relator da 
Comissão, para que proceda às indagações que 
achar conveniente. 

O SR. REW\TbR (MaUro -·Bor9es) - Vamos 
dar iriício à inc:luirlção da depoente, com pergun
tas sobre vários ângulos dos problemas da impor
~_ção. de alimentos, lembrando à depoente que, 
provavelmente, algumas perguntas não estarão 
totalment~_ completas e podem até faltar. Então, 
quero deixar claro que há todo o interesse em 
que a testemunha possa estender sua resposta 
além do que foi perguntado, para esclarecer ângu
los que devam ser melhor enfocados. Assim, ela 
pode. se. estender sobre coisas que não foram 
perguntadas. mas que são importantes para um 
melhor esclarecimento daquilo que aconteceu e 
para que se possam tomar as providências neces-
sárias. 

QUal é a formação profissionaf da Sr'? 

"" A SRA. MARIA EUZA BENE:TION- Sou enge
nheira agrônoma, fiZ pós-graduação em Econo
mia e sou, atualmente, pesquisadora científica da 
Secretaria de Agricultura de São Paulo. Isso já 
há 15 anos e meio. 

O"SR.RElATOR(MauroBorges)-Muitobem. 
Em que instituições a Sr"' trabalhou antes de in
gressar no Ministério da Fazenda, naquela época? 

A SRA. MARIA EUZA BENETTON- Principal
mente - vamos falar da parte maior da minha 
vida- no lnstituto de Ecoii.omiaAgrlcola do Esta
do de São Paulo, a maior parte do tempo. Acho 
que é o que marca a minha vida profissional. 
E. um i_J!stituto de pesquisa na área de economia 
ag~cola:. I:: um instituto que tem praticamente 
~se .. 4_~ ano_~· 
.,,. ~O SR. RELATOR.(Maura Borges)- Como V. 
S• veio a trabalhar na SEAP? Quem a convidou? 
Em que tenno.s.foi colocado o.convite? V. S•velo 

-pai2f resolver prOblemas surgidos por ocasião das 
importações de alimentos? Enfim, que cifcuns-. 
t:âncias levaram a 81"4' a ser convidada, quem convi
dou e em que termos foi colocado o convite? 

· A SRA. MARIA EUZA BENEITON-Fui convi
dada peJo S.ecretário.Jo~~éCétJ'Ios _de Souza Braga, 
pata presta{ Uma assessolia geraJ; de certa forma, 
à questão de preços, na Secretaria Especial de 
Abastecimento e Preços, na épocá, principalmen
te na questão d.e abastecirriento .. alimentar, uma 
assessoria nessa área. 

Iniciei na SEAP um periodo,já próximo ao Plano 
Cruzado. "Então, trãnqiíilam!nte, esse convite es
tava ligado a problemas relativos à área de abaste
cimento e, principalmente, porque na criação do 
ONAB, dei" assessoria sobre a questão da desor
ganização que existia no aparelho de Estado, ad
ministrativa, sobre a questão da administração 
do abastecimento. 
_.-_São ~u!tos os órgãos envolvidos: . um órgão 
do Ministério da Indústria e do ComérdO, outro 
do Ministério das Minas e Ener"gi.a~ outro··orgão 
do MinistériO do Planejamento, outro do Ministério 
da Agricultura, outro do Ministério da Fazenda; 
eram tantos órgãos que trabalhavam com essa 
questão de abastecimento, e cada um deles aloca-
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do em determinado Ministério, que aChamos por 
bem- até o Ministro Funaro.....:.. a C:riaç:ão, antes 
do Plano Cruzado, iiO finàl de 1985, do ONAB, 
que era uma_ tentativa de concentrar-se- o poder 
e as decisões num Conselho de Ministros. na me
dida em que os órgãos estavam espalhados nos 
mais diversos Ministérios e na niedida em que 
se prometia uma reforma adminJsJrativa, que não 
veio até hoje. 

Essa refonna admirnstrcmva na área de abaste
Cimento, iridusive várias vezes eu fui chamada 
pelo José Carlos de SõUia Braga, para me pro
nunciar e fazer trabalhos nessa área. Estive em 
reunião no Ministério do Planejamento, sobre a 
reforma administrativa, porque nessa área de 
abastecimento era premente essa reforma - e, 
até hoje, ela não saiu. Eu fui COnvidada pelo José 
Carlos de Souza Braga, dadã já a minha partici
pação na SEAP, nessa área de abastec_irneoto e 
na minha assessoria em relação àquela monta
gem do CINAB. 

O SR. RELATOR (Mauro Borges)_- V. St já: 
conhecia, anteriormente, o José Carlos Braga? 

ASRAMARIAEUZABENETTON-Eutonhe· 
cia mais ou menos, pois fui aluna da UNICAMP. 
Ele não foi meu professor; no ano em- que "eu 
estive cursando, ele ainda não· era professor, ele 
estava viajando. No ano seguinte, quando ele vol-
tou para Brasília... - -

O SR, RELATOR (Mauro Borges)- E;.ntão, o 
que influenciou o seu convite não foi urnaJelação 
propriamente pessoal ou de interesse polftico, foi 
mais profiSSional. 

ASRAMARIAELIZABENETTON-Foiprofis
sional. t: claro que eu tinha conhe.cimento com 
amigos dele, isso_eu não nego, mas eu não tinha 
um conhecimento tão grande, 

O SR. RELATOR (Mauro Borges) -V. S!. ei'a 
pessoa de conf~ança de quem? Do Ministro Funa
ro, do_ Secretário-Geral, João Baptista, do Asses
sor João Manoel, elo BeUuzzo, ou do Secretário 
da SEAP, José Carlos Braga? 

A sRA MARIA EL1ZA BENETTON - Eu me 
considero de confiança dos três, José Carlos Bra
ga, do Belluzzo e _do João Manoel. 

O SR. RElATOR (Mauro Borges)- Quais as 
responsabilidades de V. 5' na SEAP, ao ser lança
do o Plano Cruzado? 

A SRA. MARIA EUZA BENETTON - EU era 
assessora, como estou dizendo, do Dr. José Cai'
los de Souza Braga, para assuntos de abasteci
mento, principa1mente -não estou dizendo que 
era s6 na questão de alimentos, pois já o asses
sorei na questão de farmácia, nos preços de remé
dio e etc. Mas, principalmente, na questão de ali
mentos, porque, inclusive, é a área que eu mais 
entendia e porque a questão alimentar estava pro
blemática, importação e tudo mais. Então, eu 
prestava urna assessoria para o José Carlos de 
Souza Braga, no sentido de que todos os votos, 
todas as notas teriam que ser assinadas pelos 
dois Secretários, SEAP e CINAB. Então, qualquer 
problema que o José Carlos de Souza Braga en
contrasse, ele poderia me chamar que eu estava 
por dentro - eu tinha participado de reuniões 
da Comissão de arroz, de mJiho, etc. Eu_sempre 
.acompanhava, de próximo, as reuniõ_es ni:ais im-
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portanteS, de arroz, de milho, de importação de 
carne,-etc. Então, quaridõ havia a1gum problema, 
que o José Carlos tinha que assinar alguma coisa 
que ele desconhecia às vezes ele me chamava 
e eu estava por dentro. 

-0-SR. RELATOR (Mauro Borges)- Quando 
__ é que a ~ foi trabalh~r na SEAP? 

A SRA. MARIA El.JY., BENETION -Pelo que 
eu r:ne recordo, com mais intensidade, creio que 
foi a partir de maio ou junho. Mas, já no plano 
cruzado, eu dei uma boa ajuda na SEAP, e logo 
depois, também. 

O SR. RELATOR (Mauro Borges)- Quer dizer 
que a Sr" velo antes do Plano Ouzado? 

A SRA. MARIA EUZA BENETTON- Vim em 
fevereiro de 1986, mas meu convite foi depois. 

O SR. RElATOR (Mauro Borges) - Quais 
eram às suas responsabilidades específicas, na 
SEAP, ao ser lançado O -Plano Cruzado? V. 8' era 
assessora? Qual era o seu trabalho? 

A SRA MARIA EL1ZA BENETTON - Houve 
uma assessoria na á.rea de confecção das tabelas. 
Foi a Suitab que fi=!.z as tabelas de alimentos, m"ãs 
houve urna assessoria da SEAP nessa confecção 
das tabelas, em que eu ãuxiliei um pouco, na 
época do Plano Cruzado, na questão de informa
ções ao público, porque no mesmo dia em qu_e 
fOi lançado o Plano Cruzado, iniciou-se urna série 
de telefonemas no Ministério da Fazenda, tanto 
por parte de entidades, como por parte do público 
em geral. Então, eu fui uma das responsáveis 
por insbuir essas entidades e o público em geral 
do que seria esse plano; perguntas específicas 
inclusive, o que é isso, o que é aquao, pessoas 
que estavam sem saber direito se usava a tablita, 
usava isso ou usava aquilo. Durante praticamente 
um mês e meio ou dois meses depois que saiu 
o Plano Cruzado, n6s tivemos wn papel bastante 
grande de esclarecimento. Quase que se montou 
uma centralzinha de esclarecimento, o que foi 
feito pr:aticament~ em vários Ministérios. Não s6 
o Ministério da Fazenda, como o Ministério do 
Trabalho tinham alguma coisa relativa ao traba
lho, o Ministério do Plànejamento também tinha. 
Então, eu acho que durante 6- Plano-:......:.- urri mês 
ou i.Jtn mês e meio - houve uma assessoria 
nessa área de informação. 

Outra questão _é a de importação. Eu prestei 
urna ass_essoria nesta área também, inclusive um 
estudo já propondo as necessidades de impor~ 
ta.s:ão de milho, de arrOz, de leite - nesse último 
caso, foi mais a implementação das importações, 
porque nós já importãlnos leite há dez, quinze 
anos;_ o 6ra;;il. importa leite já há muitos anos. 
Então, na questão do leite foi mais_ uma imple
mentação da importação, e não início de um pro
cesso novo. E fióS j6 ioipOrt.imioS-giandes quanti
dades de leite, tanto que o abastecimento de leite 
não deu muito problema, deu wn pouquinho só 
num mês, depois foi o· q<J.e acertou mais rápido, 
porque já tínhamos experiência sobre isso. 

Na questão_do milho-antes do Plano Cruzado 
-, do arroz e mesmo da carne, eu dei uma asses
soria mõstrah.do que ia faltar millio, ia faltar arroz, 
ia faltar carne. Por quê? Um dos motivos foi a 
seç_a_. E,_s_em_o_PI_ano Cruzado, nós íamoS ter qué 
irilPort.ar,- no nlíniln6, 'ti'ês milhões- de toneladas 
de milhO. ESse ·era um dado sobre o quaJ eu 
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já tinha feito um estudo -- pij_Q .s6 eu mas, pedi 
a várias entidade_s que fizessem_ esse estudo: o 
IPEA me entregou um paper sobre isso, a própria 
CFP, pesquisadores de outras institv.ições, etc. 
porque nãó s6 eu fazia os estudos, como eu pedia 
para outros pesquisadores, para checar. Isso por
que as nossas informações, no Brasil, não são 
das melhores, tanto_ do lBGE,_como da CFP. Oaro 
que é o que existe e tem_ tuna .certa_ qualidade, 
mas não são das melhores. Então, a gente procu
rava se precaver em relação a isso. Eu estaVa 
preocupada e pensaya:_ "Meu Deus _do C_él,l.,__vai 
faltar tanto milho assim, três milhões de tonela
das!" Então, eu procurava entrar em contato com 
outras áreas, com _outras faculdades, com pes
soas que trabalhavam na área - mas era esse 
o. dado mesmo. 

E depois do Plano Cruzado, _com o aiJmento 
da renda -- nós sabemos que _aumentou ~. a 
necessidade foLmuito maior. 

O SR. RELATOR (Mauro BorgeS)_:_ Havia uma 
rotina operacional à qual V. SA. Se sublnetia? Na 
SEAP, por exemplo, a quem cabia autorizar a 
emissão de vias pela CACEX? · · 

ASRAMARIAEUZABENETTON-ACACEX 
ê que emitia guias. 

O SR. RELATOR (Mauro Borges) - Era ela 
que expedia guias? ~ 

A SRA MARIA EUZA BENETTON -Aliás, só 
ela pode expedi:las. _ _ -- ---

0 SR RELATOR (Mauro Borges) -Mas a CA
CEX fazia mediante autorização. 

A SRA. MARIA EUZA BENETTON- Mas tudo 
isso ei'a decididO no Cinab. 

O SR. RELATOR (Mauro Borges) -Quando 
se tratava de quem dava essa autorização? 

A SRA MARIA EUZA BENETTON - Todas 
as decisões de importações foram tomadas pelo 
ConselhO de_ Abastecimento. -

OSR. RELATOR (Mauro Borges) -Pela Secre
taria do SEAP • Onab, ou s6 pelo Círiab? 

A SRA MARIA EUZA BENETION - Na reali· 
dade, a SEA..P era a SeCretaria Executiva do Cinê!b. 
Agora, quem tomava a decisão era o Cõns-elho, 
não era nem o João Basco sozinho. 

O SR. RELATOR (Mauro Borges)- Quem to
mava? 

ASRA MARIA EUZA BENETTON- O Conse
lho de Ministros. 

O SR. RELATOR (Mauro Borges)- O Conse
lho de Ministros se reunia~ apare~ia um voto lá, 
o resto era por conta do desenvolvimento das 
coisas? -- - -- ·- -~ 

A SRA MARIA EUZA BENETTON - Mas aí 
V. Ex' se esquece, parece-me, que tinha--wn voto 
geral,_que dava possibilidade de se fazer isso dado 
o momento, pois importava-se carne, peixe,-deixa
va-se de exportar frango, e faltava comida ainda, 
ou seja, o aumento da demanda p-or alimento 
foi muito grande. 

Então, tinham dois votos gerais importantes 
de se relembrar: um que o Consêlho de Mlr,is~rns 
pass~o.Cine~b~SE.Ae_a ~bilidade.<i~ impCrü -~ 
tar com urgência. ESse Voto ãlárgava as pOssibili
dades. E havia um voto, inclusive, que norteava 

" 
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a isenção de impostos para a CfA - um voto 
que foi aprovado no Cinab também -. para os 
alimentos básicOS.:_Se chegasSe,-por ·exemplo, um 
pedido para importar perfume francês sem OF, 
a CfA o proibia e esse vOto não existia. Mas um 
voto geral endereçado à CfA que permitia que 
a mesma isentasse toda importação de alimentos 
básicos, existia esse voto. Inclusive, fui eu que 
introduzi essa idéia. Lembro-me bem, por que 
pensei que iria começar a importar outras coisas 
como cogwnelos, etc. e vai _isentar, dentro do 
espírito. Daí introduzirmos esse voto. Mas, o norte 
da plítica era o Conselho. 

O SR. RELATOR (Mauro Borges)- Procuran
do especificar mais claramente, com· mais preci
são, a Srt. saberia dizer quem autorizava a CACEX 
a emitir as guias? 

A SRA. MARIA EUZA BENETTON -Sei, mas 
não estou lembrada, agora. 

O SR. RELATOR (Mauro Borges)- Quem au
torizava a CACEX, já que não fazia por gestação 
pr6prla. Quem autorizava? 

A SRA. MARIA EUZA BENETTON - E claro 
que quem autorizava era o Cinab·SEAP, Se se 
tinha o voto geral da importação de arroz - já 
estávamos introduzindo arroz aqui no País, mas 
querlamos que_ entrassem no próximo mês mais 
tantas toneladas, então; a própria Secretaria EXe
cutiva, que era a responsável - no caso, foi na 
época do Morais - eles podiam, dentro do voto 
mais geral, liberar a CACEX para emitir as guias. 
Eles eram Secretários de Abastecimento da Se
cretaria de Agricultura, dentro da SEAP/Cinab. 

O SR. RELATOR (Mauro Borges)-E a estipu
lação da quantidade a importar? Tudo era deci
dido por quem? Quem era a pessoa 'que dizia· 
"faz assim"? · - - -~ 

A SRA. MARIA EUZA 8ENE1TON - Há uma 
regra na CACEX sobre isso. A pessoa se inscreve 
e n~d há problema. 

O SR. RELATOR (Mauro Borges)- Não é pro
blema. É preciso que se esclareça, porque. quere
mos ver Cómo era _feito, ter uma radiografia de 
como se fazia. Por exemplo, o cancelamento de 
uma irilportação que, depois de feito, por uma 
razão qualquer teve de ser cancelado. Se a teste
munha -não souber, pode d~er que não tem co
nhecimento de quem fazia. Quando nós fazemos 
uma pergunta, não quer dizer que n6s desconhe
cemos. As vezes, nós até sabemos, mas queremos 
confinnaç_áo. Então, quem cancelava_ as importa
ções? A ordem do Ministro ou o Chefe do SEAP/ 
ONAB resolviã?" Era ele, naturalmente, a maior 
aUtoriáade depois ao Ministro, rlão? 

--fi, SRA. MARIA EUZA BENETION - Quem 
cancelav~_ as iropo~ç"i>es? --

0 SR. RELATOR (Mauro Borges)- Pergunto' 
se tivesse necessidade de cancelar quem faria 
issó? - -

A SRA. MARIA EUZA BENETTON - Isso af 
seria utna proposta, provavelmente da Secretaria 

- -ExecutiW:, da SEAP e do Cinab, ou poderia até 
surgir de uma proposta de uma comissão técnica. 
Mas tinha que chegar a nfvel de Ministro, está 
certo? 

O SR. RELATOR (Mauro B~orges)- Os d~ocu
mentos de or.d,em, "faz, nãõ- faz'~ eram feitos por 
telefone? Por telex? Por cw:t.a? 

A SRA. MARiA EUZA BENETION - Sempre 
por telex. O telex é que é usado~ 

O SR. RELATOR (Mauro Borges) -Algum Mi
nistro do Cinab tomava conhecimento dessas de
cisões .ou indicava como elas deviam ser toma
das? Havia uma comunicação aos Ministros
membros para que eJes acompanhassem ou n<1o? 

A SRA. MARIA EUZA BENETTON -Só o que 
eu posSo dizer é que nas reuniões do C'mab de 
que eu participei, tudo o que era feito era comu
nicado aos Ministros. 

-- -O SR. RELATOR (Mauro Borges)- Existem 
documentos que comprovem _isso? 

A SRA MARIA EUZA BENETTON - Os pró
prios votos_ad referendum eram levados ao co
nhecimento de todos os Ministros. E, isso, é um 
documento, claro. 

A SRA. MARIA EUZA BENETTON-Tinham os 
as comissões de milho, de arroz, de l_eite, forma
das por técnicos. Não sei se V. E:xf sabe, mas 
a SEAP tem uma máquina muito pequena, mas 
tem um té<::nico de milho, Um _de arroz, um res
ponsável pelo leite- também na CFP e na Cóbal 
temas isso. Então, formamos uma co_missão téc
nica. O João Basco h~ por bem formar essas 
comissões técnicas que faziam o quadro de oferta 
de demanda e. norteavam, dando um núrileró X 
É claro que além dessas.comiss.õ.e~ .. havia __ cqnta
tos com universidades, Com outros inStitutos de 
pesquisa, com pessoas que já-trabalhavam na 
área a·SR.-REUTOR (Mauro BorQeS) -Mas ess_es 

documentos eram enviados aos Minístros. Q Mi-
~SR.~LATOR(MauroBorges)-Quemfazia nistério que recebia deve ter, naturalmente, um 

a mdicaçao dos im.portadores, ~atural.mente _ arquivo dessas comunicações.? 
quando se tratava de Lmportação nao-oflcaJ, não - - - · - · 
governamental? A SRA. MARIA EUZA BENETION - Isso eu 

A SRA. MARIA EUZA BENETTON -Quem 
escolhia a_ iniciotiva privada, eles se inscreviam 
na CACEX, onde há uma norma. Isso é uma coisa 
normal, cotidiana. 

O SR. RELATOR (Mauro Borges)- Eu queria 
saber como eram escolhidos os importadores e 
quem vai importar? Era o- Ministro Funarô? O 
Ministro Vice--Presidente da Agricu1tura? Era o Se
cretário do SEAP? Quem er8? Não sabe? Como 
eram escolhidos os importadores privados? 

não sei como que eles têm mantido. O que eu 
sei é que há um documento formado pelos votos. 
E, desse documento, todos os Ministros tinham 
consciência. 

O SR. RELATOR (Mauro Borges) -V. S• tem 
uma-vlSão sobre a organização mais correta -
~c~~ .assunto_ muito grande, que tOmaria talvez 
meia hora; será nlelhor se houvesse algum traba
lho escrito_ sobre isso no final, para_ responder 

·a eSSã-p'efgilrita,-porque ela é, naturalmente, lon
ga De certa forma V. S• já criticoU a -situação 
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da organização do abastecimento na ótlca Já reali
zada. Mas, haverá _aiQL!m trabalho sobre isso? 

A SRA. MARIA EUZA BENETTON-Na época, 
n6s fizemos alguns papers, que posso até procu
rar. Mas, a idéia básica teria que se concentrar 
no poder de decisão nas mãos de urn Ministério. 

O SR. RELATOR (Mauro Borges) - Centra
lização da autoridade decis6ria. 

A SRA. MARIA EUZA BENETTON - Se se 
tem a coordenação política do Ministério, tendo 
órgãos em todos os outros Ministérios, e como 
podf! funcionar uma coisa dessas? V. E.xt pergunta 
se há a1guma coisa por e:s_crito. Não, mas há uma 
coisa brilhante na prática: quem coordena, quem 
decide sobre a _importação de trigo há mais de 
dez anos. no Pais, é o Ministério da Fazenda, que 
tem_um departamento no Banco do Brasil chama
do Detrigo, que operacionaliza. E é tudo no Minis
tério da Fazenda, já há mais de dez anos. A com
pra é feita pelo Banco do Brasil~ tem um depar
tamento que fuitdona como comprador, outro 
como vendedor, o outro !:Orno distribuidor, tudo 
dentro do Ministério da Fazenda. Nunca se viu 
imprensa. nenhuma, em nenhum lugar, falar que 
está faltando trigo, que está com problema, que 
est-.4 c;9m isso ou aquilo, porque já há uma expe
riênCia é\cumu1ada de dez anos de se comprar 
no mercado externo, no Cari:adá, nos EstadOs Uni
dos, na Argentina, de se nomear navios, de se 
trazere trigo, de se dístríbu[r no País- ínte[ro, mas 
por um Ministério, e não por vinte. Acho que uma 
boa coisa a se montar no País seria uma entidade 
importadora do tipo dessa que existe para o trigo, 
hoje. Acho que já tem até o modelo. 

O SR. PRESlDENlE (Dirceu Carrieiio) - Co
mo a Cacex éra informada pela SeapiCinab para 
liberar guias de importação? Era necessário um 
ygto, uma resolução, ou bastava um telex? Houve 
casos de liberação de guia por telefone? 

A SRA. MARIA EUZA BENETTON - Eu não 
conheço nenhum ·caso de liberação de guia por 
telefone. Tudo era feito por telex: qualquer comu
nicado, qualquer liberação, etc. Não conheço ne
nhum caso de liberação por telefone. Eesligavam 
para comunicar que estava sendo enviado o telex. 
Mas, ~o de_ ~~ração &em te!~ eu não conheço. 

O SR PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) - A 
Srt conhece casos em que, ou a Ca<:ex tenha 
liberado guias de importação sem o voto ou a 
resolução do Cinab, ou que importadores tenham 
importado mais que as quantidades estabelecidas 
por este Conselho? 

A SRA. MARIA EUZA BENETTON - Não co
nheço, não. 

O SR. PRE$1DEN1E (Dirceu Cameko)- Qual 
o tipo de relacionamento qlle houve, ?~<?_longo 
do tempo, entre Seap e anab, durante 6 periddo 
em que a Sr" esteve prestando serviços no Minis
tério da Fazenda? 

A SRA. MARIA EUZA BENETTON -Um rela
cionamento bastante interessante. É aquilo que 
foi Colaca.do no -papel: a Seap ·era a Secretaria 
Executiva do Cinab- e era, de fato, pois cumpria 
muito bem essa função. 

O SR PRESIDENTE (Dirce_t,~ Carneiro) - Por 
qtie no-segw1do semestre de 86, as relações entre , 
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a Seap e o Cinab se deterioraram? O que teria 
justificado a necessidade da assinatura conjunta 
dos Srs. João Bosco e José _Carlos Braga em 
todos os documentos expedidos~ 

A SRA. MARIA LUIZA 8ENETfON - Dada a 
situação de importação. Era uma verdadeira guer
ra administrar aquele volume de importações 
crescentes, principalmente ainda faltando produ
tos no mercado interno, faltando quase todas as 
proteínas: não se tinha ovo, não se tinha carne 
de frango, não se tinha peixe, não se tinha came 
de vaca. Enfim, em relação às proteínas estava 
faltando quase tudo, só tínhamos o leite. 

Então, aquela coiSa de importar e querer que 
chegasse no dia, e cobra da lnterbrás, cobra aqui, 
cobra ali, muitas coisas, provavelmente, passa
vam despercebidas para os dois Secretários. En
tão, acho que eles resolveram trabalhar em con
junto. 

A minha idéia é essa, porque não existia Proble
ma em relação aos dois. Agora, é claro que um 
era de confiança do Ministro da Agricultura e o 
outro era de confiança do Ministro da Fazenda. 

E eu acho, aí, que se pode existir alguma coisa, 
é uma questão conceituai, pOrque o Ministério 
da Agricultura, se atrasa a importação de milho, 
dizem logo que é lobby dos produtores. I:: uma 
questão conceitual, até. 

Acho que devido tanto à questão mais concei
tuai, como o fato de que_ as coisas começaram 
a ficar diticeis mesmo, resolveu-se fazer isso. A 
minha impressão é essa, mas poderia afirmar 
com certeza -

O SR. PRESIDENTE (Dirceu CarneirO)--QUciis
os critérios levados em conta pelo Cinab!Seap 
na definição dos preços de compra e de venda 
dos produtos dos estoques reguladores? 

A SRA. MARIA EUZA 8ENE1TON -O critério 
básico era o congelamento de preços. A que pre
ço encontra-se o produto na tabela? Esse era 
o referecial de_ tudo: I ) para importação; 2) para 
a venda dos estoques do Governo --esse era 
o referencial, porque nós_ estávamos levando uma 
politica de congelamento de preços - tinha que 
ser esse o referencial. 

O SR. PRESIDENTE (bircêU 'Cani.érrõ) ::_ Beffi; 
agora, especificamente sobre carne: estava na sua 
área de competência realizar negociações em no
me do Governo com entidades nacionais repre
sentativas de setores produtivos e entidades inter-
nacionais ou governos de outro~rpaíses7 · 

A SRA. MARIA ELlZA BENEITON- Náo, não 
era minha competência. 

O SR. _PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) -
Quando ficou evidente que o_ abastecimento de 
carne poderia se tomar problemático, foi-lhe des
tacada alguma função especial para realizar esb.l
dos técnicos ou manter cantatas CO!Jl prç.duto
res? 

A SRA. MARIA ELlZA BENETION - Produ
tores rurais? 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro)'""""":"""" bo 
setor de carne. 

A SRA. MARIA EL1ZA BENETfON - Bom, eu 
tinha alguns contatos no sentido de procw-ar sa· 
ber se eles iriam ou não produzir carne confinada 
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no inverno, pata podermos nos nortear melhor 
sobre quantas toneladas iam ser produzidas de 
carne confinada, no sentido ele se prever melhor 
a falta de carne no mercado interno. 
Apenas~ tipo de_contato de !30ndagem, de

vido à preocupa-ção com a faJta de carne, nada 
ql,le fosse de decisáo. Fiz, várias vezes, sondagem, 
no rrlercado internacional, de preços da carne.-

O-SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro)- Qual 
a sua opinião sobre as origens do problema cear ... 
rido, então, com relação ao abastecimento de car~ 
ne bovina? - - - - -

A SRA. MARIA EuiA BENEiT6N - Na reali: 
dade, nos últimos cinco anos - desde 1980 -
estamos deixando de consumir carne no mercado 
interno. A produção de carne, nesse periodo,_esta
cionou e o nosso consumo interno càlu em,_ mais 
Ol! m_~nos, 500 a 600 mil J:oneJadaS, qUe é o que 
passamos a exportar. 

Assjm, de certa forma, tivemos um consumo 
per caplta em queda nos últimos cinco anos 
no Br~sil.lsso Dão estimulou os produtores a pro
duzirem mais carne e, na realidade, nem o mer
cado externo estimulou, porque só se conseguiu 
colocar no mercado extémo -a(Juelt_:!' excede!lte do 
qUe já se Produzia. 

Assim, não se tem, nos últimos cinco anos, 
lHTl crescimento de carne. Só o que se deixava 
de consumir era exportado. Então, manteve-se 
a produção. Se consumíamos, vamos dizer, 2.200 
mil tonelªdas de carne, passamos a consumir 
1.700, 1.800, por" que o restO era-eiportado; Não 
tinha nenhum crescimento da produção de carne. 
Esse era um problema. . . . 

O outro prob1ema é que houve uma crise mes
mo, em 1981/1982, que levou a um abate muito 
grande de matrizes. Então, tinhã::.Se dftiCuldade 
de repor o -rebanho rapidamente, também, ia-se 
ter dificuJdade de repor rapidamente o rebanhQ. 
Isso também prejudicou bastante. 

Outra coisa foi o crescimento mÚito- Qrande 
da massa de salários depois do Plano Cruzado, 
crescimento esse que já vinha existindo desde 
1985, mas muito lentamente, e, após o Plano 
Cruzado, foi rapidamente maior. 

Nesse s_entido, estourou a n~cessidade _de carne 
no País. São esses pontos que explicam a sitUa-
ção. 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro)- V. 
S' acha que, se os produtores tivessem coope
rado,,teriam-se superado essas dificuldades? 

ASRA..MARIAEUZABENETfON:_Náotenho' 
dúvida. 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro)- QUOis 
aS Iorrnas cre·-coopera~~o que imagina que solu
cionaria ... 

A SRA. MARIA ELIZA BENETION -Primeiro, 
porque o preçO Cóiilbinado era um preço bom. 
Vamos trabalhar já com a negociação que o Go
Ve-rhõ fez na segunda rodada. 

Qigamos que, na primeira rodada, aos 215 não 
fosSe tao bom, mas já era um preç9, s~ se pega 
a série dos últimos dez anos, que não era ruim; 
o 215 já era um preço de alta, quando o preço 
da carne começa a entrar em alta. Mas, digamos 
que não fosse excelente. 

Na segunda rodada, o Governo houve por bem 
negociar e colocou os-280 cruzados a arroba ---
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não sei se V. f:x!C se lembram da negociação. 
Não só 280 cnizã.dós a arroba, como colocou, 
também, uma isenção de ICM, que passou de 
17% para 1% . 

.Na r~alidade,_ o preço da co:une e da arroba 
saía a 300 e poucOS~ cjlie é rriUitO- aCima da modã 
dos últimos det anos. - - -·-

V. ~ pode dizer. "V. St está dizerldo que, rios 
últimos anos, não cresceu a produção; então; o 
preço era ruim, porque, se não cresceu a produ
ção, é porque o preço era ruim". 

É por isso esses 280, mais a iseriÇãO do ICM, .. 
porque era muito acima da moda dos últimos 
dez anos. Queria estimular o produtor a. produzir. 
E, assim mesmo, não entraram em acordo. Pro
meteram que iam entrar em acordo na reunião 
que hou~e entre o Ministro Íris Rezende e o Min~·
tro Dils_on Funaro, mas, na prática, não entraram, 
pois continuaram retendõ boi, continuaram não 
abatendo. 

Então, acho que não houv_e colaboração. 

O-SR. PRESIDENTE (Dir<:eu Carneiro) -A 
resistência em cooperar dos produtores da carne 
bovina. seja da área agricola ou industrial, contri· 
buiu para o fracasso de, com o Plano_ Cn:iUido, 
resolver Q_problema económico do País? 

·~A SRA. MARIA ELIZABENETfON -Acho que 
foi wll doS fátOres irriportantes. 

. O SR. PR(;SIDENTE (Dirceu Carneiro) - A 
decisão de importar carne foi uma medida acer
tada ou poderia ter havido uma outra fonna de 
resolver essa questão, sem recorrer à fonte exter
na do produto? 

A SRA. MARIA EL1ZA BENETfON- Não tinha, 
nenhUma outra fonte. Aliás, o Brasil já havia im
pOrtado, em -197811979. ria époc·a ein i:fue cres
ceu um pouco o consumo- porque o País creS
ceu em uma época também dificll na produção 
de carne, que foi 1978/1979 - e se. houve por 
bem importar, nesses dois anos, 300 mil tonela-
das de carne. _- ~ 

Então, já tiohamos experiência da importação 
de grande volume de carne. Essa nâó era uma 
coisa deSconhecida. Nós já cheg-amos a importar, 
em dois anos, 300 mil toneladas de came. 

EritãO, riáo se poderia ficar num País sem todos 
os componentes proteicos, durante wn perfodo 
que podia ser até bem maior, porque <? Plano 
Cruzado durou um ano, está certo? Não podia 
ficar um, dois anos, aí, sem carne, sem ovo, sem 
fqmgo. Não tem a mínima condição. Imagine V. 
EX" que se estava faltandP frango, já o con~u_midor 
crlavã aquele problema, imagine sem na_da. Ao 
contrário! _Eu acho que houve problema, pois po
deria ter se importado mais. Mas há o aparelho 
de Estado, há uma série de coisas, etc. Teria que 
entrar mais rapidamente a carne, recfistribuir me
lhor, mais agilidade etc. 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) -
Quanrlo ficOU decidido ou-se prenunciava a ne
cessidade de importar carne bovina, foi-lhe dada 
qualqUer illcuinbência de estabelecer cantatas 
com representação da Comunidade Ecqf!_~m_iça 
~tY~Ef~~!~~~ eÍn Brasília? 

A SRA. MARIA ELlZA BENETfON - Não. 

O" SR. PRESIDENTE (Dirceu CarmiiiO):....: Havia 
algwna restrição da CEE quanto à fçmna de o 
Governo brasileiro realizar essa importação? Me-
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lhor dizendo, caso foss_e o Governo a importar, 
poderia este realizar a aquisição do produto, sem 
contratação de intermediários europeus? 

A SRA MARIA ElJZA 8ENETTON' ::_-São ne
cessários os iriterinediários para CEE. SãO refiras 
do jogo,' 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro)-Tem
se conhecimento de documentos sobre essa re
gra, ou é apenas informação? 

A SRA MARIA EUZA BENETTON - Docu
mento, não; eu não li documento nessa época, 
mas é a praxe, informações de revistas interna
cionais, dã própria lnterbrás etc., de certa expe
riência que-eu tenho nessa áreã h1tefuadonal, co
mo analista no Instituto de Economia Agricola, 
de mercado internacional, algumas regras de co
mercialização eu çonheço. Então, quando foi dito 
que a Interbrás falou isso, numa reunião, para 
mim era clara essa questão. 

O SR PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) - Só 
para interesse de pesquisadora e de uma informa
çãet, o Embaixador, o iepresentante do Embai
xador da Comunidade Económica Européia de
clarou, numa reunião conosco, que esse docu
mento não existe. Esta restriçâo de aquisição dire
ta, por uma _empresa tipo lnterbrás, brasileira, não 
existe nos regulamentos do Mercado Comum. 

A SRA MARIA EUZA BENETTON-Não exis
te. Pode ela mesma comprar. <> 

o-SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro)- Exa
to: A Interbrás poderia, diretamente, segundo esta 
informação. 

Chegou ao seu conhecimento - e se chegou 
-, qual a sua opinião sobre a forma que a lnter
brás resolveu _adotar para a importação dessa car
ne? 

!{ SRA MARIA EllZA BENETTON ...::}. fonna 
que ela resolveu adotar? 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro)- Hou"" 
ve alguma orientação do Ministério da Fazenda, 
encaminhando ao Cinab, quanto às condições 
contratuais relativas à importação de carne, como 
sejam: seleção de empresas, preço do produto, 
condições de pagamento, áreas de concentração 
para distribuição do produto etc.? 

A SRA MARIA EUZA BENETTON - Houve 
votos no sentido de- preço e de distribuição. Eu 
nao estou lembrada da primeira questão que V. 
EX1' colocou... - -

O SR PRESIDENTE (Dirceu Carneiro)- Repe-, 
tindo; houve alguma orientação do Ministé_rio da 
Fãzenda -encãffiinhando ao Onab, quanto às con
dições contratuais, relativas_~ importação de_ car
ne? 

A SRA MARIA EUZA BENE1TON -Eu na6, 
estou bem lembrada, mas toda essa questão de 
contratos, de preços, era -decidida no Conselho. 
Tudo era colocado em voto~ Essa- era a-praXe. 

O SR. PRESIDENTE (Dkceu carneiro) - Du
rante a negociaç-ão entre a fnterbrás _e_ o Cinab 
com as empresas. que, afinal, venderam carne 
ao Governo brasileiro, o Ministério da Fazenda 
foi consUltado ã. respeito? Sobi-e o que e o que 
disse? 

ASRA MARIA EUZA BE'IElTON-Não tenho 
conhecimento. 

DIÁRIO DO'CONGRESSO NACIONAL (Seção II) 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu _Carneiro) - O 
MirUstério da Fazenda foi procurado, nessa época, 
por empresas ou grupos empresariais interessa
dos em também participar da operação? 

A SRA MARIA El.IZA BENETTON - Ao que 
eu saiba, sim. De início, apareceu Já a empresa 
SOCOPA. na importação de carne; depois de um 
certo tempo, apareceu a SOGEVIANDES. Até 
imaginei que iriam apare_cer mais, porque .era im
portação de grandes volumes de carne, mas apa
receram apenas essas duas erl-apresas. Parece-me 
que a SOCOPA foi apresentada pela lnterbrás, 
se não me engano, com uma justificativa interes
sante, de que era a maior _empresa de comêrdo 
de carnes no mundo, com grande experiência 
no Mercado Comüm Europeu e, dada a nossa 
urgência, ela poderia cumprir essa função com 
mais propriedade. E a SOOEVIANDES, como a 
segunda empresa maior e como uma empresa 
que já era Sediada no Brasil, que tinha experiência 
não s6 no ~rcapo Comum Europeu, como aqui 
no Brasil, As justificativas são muito boas - que 
eu saiba, não apareceu mais nenhuma. Agora, 
eu sei - e sei bem - que havia uma intenção 
explícita do Funaro de que não fosse uma imPOr-
tação monopolista. O Braga sempre dizia que era 
importante que encaminhasse a importação de 
carne não através de apenas uma empresa, que 
era urna questão primordial para o Ministro Fu-
naro. · 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) - E 
a orientação dada a respeito dessa questão, a 
Sr' considera i!lduída na resposta? 

A SRA MARIA-EOZA BENEffON - É, essa 
daí. -

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) --Sabe
mos que dentro da modalidade de ação decidida 
pelo Governo brasileiro, outras empresas oferece
ram preços inferiores aos da SOCOPA e SOGE
VIANDES. Por que, ainda assim, não houve qual
quer reformulação de posição_ de compra da car
ne? 

ASRA MARIAEUZA BENETTON- Não tenho 
conhecimento porque rião teve; precisaria até de 
um papel sobre isso, porque mais barat5J do que 
nós compramos, s6 os países pobrés do PacíficO; 
da Áttica e do Caribe que conseguem; nenhum 
país em desenvolvimento conseguiu isso até hoje; 
ta1vez a-Rússia, uma vez só, conseguiu comprar 
a esses níveis de preço no Mercado Comum Euro
peu. Pelo meu conhecimento de pesquisadora, 
li uma vez-em uma publicação americana, que 
a Rússia teria comprado a esses níveis 'de preço 
s6 uma vez. 

O-SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) -Ainda 
que isso não tenha sido considerado urna com
pra, e sim uma operação de auxmo. 

A SRA MARIA EllZA BENETION - Exala
mente. 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro)- Não 
teve conhecimento de lima empresa suíça que 
teria feito ofertas? 

A SRA MARIA EllZA BENETTQN -Para falar 
a verdade, não. Eu levo muito a sério __ o que o 
MinistrO Funaro diz, e o Braga tinha nos trans
mitido que a preferência era não por uma empre
sa, mas por vá_ri~_ empresas. Achei interessante 
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nãc:f"iipêirete-r-no Ministério da fazenda tantas em
presas, com um volume tão grande para se impor
tar. Apareceram, de fato, duas. Imagino qtie eu 
teria visto, mas pode ser que não. 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Caffieiro) - Che
gou ao conhecimento, na época, da Assessoria 
do Ministério da Fazenda, qUe téCnicos desse Mi
nistério teriari"( tido sérios atritos numa reunião 
em Brasília, a respeito das especifiCãções técniCas 
relativas à carne a ser importada -e as empresas 
exportadoras, tendo os representantes destas afir
mado, então, que tudo já estava acertado, não 
havendo, portanto, nada a discutir com os técni
cos sobre o produto? 

Repito, porque é Jonga: chegou ao conheci
mento, na época, da Assessoria do Ministério da 
Fazenda, que técnicos deste Ministério teriam tido 
sérios atritos numa reunião em Brasília ... 

A SRA MARIA EllZA BENETTON- Do Miols
tério da Fãzenda. 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu <:arne~o) - É, 
técnicos do Ministério da Fazenda ... teriam tido 
sérios atritos numa reunião em Brasília, a respeito 
das especificações técnicas relativas à carne a 
ser importada com as empresas exportadoras, 
tendo os representantes destas afirmado, então, 
que tudo já estava acertado, não havendo, portan
to, nada a discutir com·os-té<:OicoS-Sobre_ o pro
duto. 

A SRA. MARIA ELIZ..A. BENETTON - Eu não 
tenho conhecimento de especificações técnicas 
do produto. Não, não tenho conhecimento. 

O SR. PRESIDENTE (DirceU -cã-meiro)- Na 
primeira adjudicação realizada pela CEE, as em
presa? Socapa e Sogevianc!es apresentaram _um 
preço julgado inferior pela Comunidade, resul
tando, daí, a negativa de vender o produto. A As
sessoria do Ministério da Fazenda tomou conheci
mento desse fãto? Que ProvidênciaS adotOu, en
tão? 

, A SRA MARIA ELIZA BEl'IETTON ::_ Lembro
me porque foi até publicado nos jornais, no Diário 
da CEE, que a -socopa e a Sogeviandes tlnflam 
colocado um preço que a -Comunidade não tinha 
aceita. Mas era o preço que, de certa forma, está
vamos tentando negociar. 

Pelo que estou lembrada, se não me engano, 
o Ministério chamou rapidamente as empresas 
-porque era urgente--a importaçâ(J- pãra que 
fizeSSem um novo lance, devido à necessídade 
de importação rápida. Foi isso, sim, reuniu com 
as empresas. Paiece-me que o João Basco se 
reuniu com as empresas, se não me engano. 

O SR. PRESIDENTE (Dii:ceu Cameiro}-::'Qual 
a participação do Ministério da Fazenda no inCi
dente surgido por pressão das empresas exporta
doras, a respeito da liberação dos estabeledmen~ 
tos· industriais de onde proviria a carne ·vmda da 
CEE,-de certificação exigida pelas autoridades sa· 
nitárias brasileiras? 

A SRA MARIA EllZA BENETTON_- 'Desco
nheço um pouco, mas tudo que fo( importado 
tinha_ que ter o aval da Sipa, do Ministério da 
Agricultura. Acho que aí teria que se conversar 
com os técnicos, é um negócio complicado isso 
de fiscalização, uma coisa muito específica. Acho 
que tudo é da Sipa, tudo é alçada do Ministério 
da Agricultura. 
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.O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) -Foi 
a Seap quem realizou os estudos técnicos sobre 
a distribuição interna da carne bovina importada? 
Qual a orientação então seguida? 

A SRA. MARIA EUZA BENETION - É a co' 
missão técnica. Na realidade, essa _comissão era 
formada pela Cabal, CFP, .Ministério da Fazenda, 
que propôs _um programa de distribuição da car
ne: tantas toneladas em Recife, tantas aqui. Houve, 
sim, uma proposta, dada a população, consumo. 
Tem até uma notazinha sobre isso na Seap, lem
brei-me muito bem dessa nota. 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro)- Pas
semos agora ao leite. A [nterbrás foi designada 
para realizar a importação de 25 mil toneladas, 
em caráter de urgência, -de três mil toneladas de 
manteiga No entanto, a lnterbrás adquiiiu ilo ex
terior 42 mil toneladas de LPD, 3- mil toneladas 
de manteira e 3 mil toneladas de butter oU. Houve 
uma extrapolação do voto? Como ·se- justifica tal 
procedimento? 

A SRA. MARIA EUZA BENETION - Não sei 
de nenhuma extrapolação de voto, desconheço 
tota1mente. 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Caineiro)- Pelos 
números, não a identifica?- -

A SRA. MARIA ELlZA BENETION - Desco
nheço completamente qualquer extrapolaçã_o de 
voto. Não consigo nem imaginar. 

O SR PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) - O 
Voto 21 tem parcela complementar, não~impor~ 
tada. Como se deve entender esse termo? A licita
ção da Cobal,-a seQunda que for ãajudiêãda, já 
havia sido realizada? Como se justifica · ISsóTA 
Cabal realizou licitação para a compra de 32 mil 
toneladas de LPD, quantia superior à autorizada 
pelo voto? Qual a justifiêátivã pai"á esse prOcedi
mento? 

A SRA. MARIA ELlZA BENETION ~ A Cobol 
fez ltcitação maior que o_ voto? Menor, não .é? 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) - Va
mos refazer a pergunta. A Cabal realizou licitação 
para a compra de 32 mil toneladas de leite em 
pó desnatado, não é? 

A SRA. MARIA EUZA BENETION - É. E não 
fechou por causa daquele problema de Chemo-
byl, não foi isso? --

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro)_
Quantia superior à autorizada pelo voto. 

A SRA. MARIA EUZA BENETION- Provavel
mente porque tinha algum voto anterior. É só 
questão de ver isso. Não é possível. V. Ex" eStá 
falando que a lnterbrás e ª'- CaDa! fizeram isso. 
Não é do meu conhecimento que tenham feito 
isso. 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro).:.._ Isso 
tudo dentro do Voto 21. , 

A SRA. MARIA EUZA BENEITON -Tudo 
bem. Não é do meu conhecimento. Acho que 
o que aconteceu aí foi que, num voto anterior, 
ela não importou a quantidade necessária, tsso 
eu lembro bem. Abriu-se a licitação, a quantidade 
era "x .. e ela parou no meio, porque quem estava 
ganhando a concorrência, diiléi a Cõbal, erã.m 
países que tinham problemas com Chemobyl. Is-
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so foi levantado, parece-me, pela Sipa. Então, a 
licitação, de certa forma, ficou cerceada. Quando 
fez a segunda licitação dessas 32 mil, ela _com
pUtõlf provavelmente aquelã quantidade que não 
tinha_iri1p0rtado. Acho que foi issO. É preciso con
versar ·com alguém -da Cabal, direitinho, porque 
pode ser isso, tem que se pesquisar. É uma dica 
que estou dando, de fato, foi interrompida uma 
~citação, isso com certeza, isso eu sei. Agora, deve 
ter sido colocada uma outra concorrência então. 
Pode ser. Agora vou até _dizer uma coisa: faz dez 
anos que o Brasil ilnporta leite, se não faz quinze, 
e a Cabal sempre importou, é um hegócio mais 
cotidiano, rião precisava ficar cOndenando. É uma 
coisa nonna1 o que eles fazem. É como a impor
tação do trigo, é um negócio normal, cotidiano, 
não_ é desse Governo, e diga-se de passag~m. 
grandes quantidades. 

Então, é o procedimento deles, eterno ... 

O SR PRESIDENTE (Dirceu Carneiro)- A 
Cabal diz que é e~ecutçra das determinações 
emanadas da Seap, no que diz respeito aos es~ 
ques reguladores. A Seap- detennina a quem ven
der, os preços e os prazos? 

A SRA. MARIA EUZA BENETION -O preço, 
sim, prazo, tudo. - -

O SR PRESIDENTE (Dirceu CÓmeiro) ::_ À 
Cobi:!d coube a negociação com o"S- âdQUirenteS 
e, em depoimento nessa CP!, aflrmou~se que as 
vendas_ seriam sempre à vista. Isso é__cçrreto? Hou_::'" 
'\le ex.ceções? · 

. - A SRA: MARIAEmA -BEI'IETT<Y'N __:. Essa 
questão de preço, de contratos, sempre é decidida 
j:)efOCOnselho ....;. eu nã.o conheço nenhum caso 
de exceção. Ai eu teria que perguntar para -
aCho que para aquele que trabalhaVa com leite 
- até recentemente era o Carlylle, eu não o co
nheço. Ele prestou alguma informação aqui? 

O-SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) -Ele 
sabe ~ouc_~ cois~. 

A SRA. MARIA ELlZA BENETION - É sobre 
a Qtiestãci.do leite, aí, no caso, de estipuJar o pre-
ço? É o voto do Conselho. · 

__ -0 sR:-PRESiDENTE (Dirceu Cãmeiro)- Pre
ç~, pr~, ~ vista, se houve êXceções. 

-- - -

-A SRA. MARIA ELlZA BENETTON -Se houve 
ex.ceção, eu me lembro que às vezes havia alguma 
exceção com programas do INAN, da LBA. Sem
pre tinha alguma coisa de exceção com os progra
mas sociais. 

O SR PRESIDENTE (Dkceu Carneiro) -Por 
que õ INAN não teve acesso à compra de leite 
da Cabal? Como justificar a operação com a SAB? 

A SRA. MARIA ELlZA BENETION - Ele não 
teve acesso? 

-o $R PRESlDI;:N'f'EjDifÇeü- <:amelro)- Teve 
dificuldades, sempre. 

ASRA MARIAELIZA BENETION-Olha, pelo 
·que eu saiba -e eu acompanhei um pouquinho 
os programas do INAN - não chegou a faltar 
leite para os programas do INAN. E, qu!3Jldo co
meçou a faltar, o Ministro Funaro liberou a impor
tação de 24 óu 25 mil toneladas parn eles. 

OSR. PRESIDENTEJDirc~u Carneiro)- Espe
cificamente, para o INAN? 

A SRA. MARIA ELlZA BENEITON -É, eXala
mente, quando chegou a faltar. E, estávamos com 
problema em todo o quadro protéico brasileiro: 
carne, ovo, leite. Então, nós não podímpos ter, 
ainda, falta de leite. Sabe, tinha esse_ problema 
também, da opção. Agora, pelo que eu saiba, 
quando faltou leite para o lNAN, o Ministro Funaro 
~berou a importação, lembra-m~_ disSo e.Onj deta
lhes. 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) - O 
voto 43 do Cinab autoriza a aquisição no exterior 
pelo Governo brasileiro de 150 mil toneladas de 
leite em pó desnatado e 50 mil toneladas de but
ter oU, para a regularização do abastecimento 
em 1987. PerQW1ta-se: efetivamente, foram inter~ 
nadas todas as quantidades? 

ASRA.MARIAELIZABENETION-Em !987? 
~o. tem o plano de intemalização que se estendia 
- se não me engano - até 198R A con1iSSão 
fez um plano técnico, porque veja bem, tiós esta
mos muito preocupados com a questão do-longo 
prazo. Esse negócio de abastedmento - lião 
sei se V. Ex' sabe - mas no Brasil nós temos 
crise de abastecimento há 50 anos. Crises cresceu 
_um_ pouquinho o PIB brasileiro, falta alim~ntos, 
teni qUe importar; eu já falei para V. Ex" qUe em 
1978 e 1979 _a eccinomiã crescey -Lim pOUcO--e 
importaram-se 300 mil toneladaS diiC:ame, 3 mi~ 
lhões de toneladas de milho. Então, nós sempre 
temos crises de abastecimento no País. J:: inter_es~ 

- sante esse votei da,í,_quando a gente decidiu: não, 
temos que fazer polftica de longo prazo, sempre 
estávamos fazendo política de longo prazo e, à 
medida em que ficou uma luta quase que corporal 
a questão do abastecimento alimentar, a gente 
foi administrando dia a dia e, de repente, ac-erta
mós ehiW ya~rms adrninJs~àr d~P9vo~Coi'I}Q_JJW~n~ 
da o figuriilo, pensando sempre num longo praZo. 
E;- mi questão do leite, V. Ex'-sabe;·nãó" se fala 
assim para a Vaquinha: pfodllza, hoje, e- ela vãi 
produzir. Não é bem assim, tem 8fliffia fãse de 
uns dois ou três anos entre investir e o setor leiteiro 
conleÇar a pfoduzir.- Então, -cOmo ~-cOndições 
de preço no mercado internacional, em 1986, 
eram -6tinlâs, eXcelentes, tanto O leite cOino O 
butter oD, eu digo assim, um dos mais baixos 
nos últimos 50 anos, eritão pe"nsou-se em com
prar o leite já para dois anos mais oU menos. 
o leite e o butter oD, e não s6 isso que foi Interes
sante, nlas uma· COisa muito bem feita-pelos técni
c-os que programavam a intemalização nos mol
des como é feito para o trigo. Entra essê-iriêS, 
entra o próximo. Então, não atrapalha portos, não 
atrapalha armazéns, ao invés de entrar tudo de 
uma vez, entrar descoordenadamente, foi feito_um 
trabalho,muito bom nesse sentido. 

o-SR: PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) -As 
150 mil toryelad~ de leite em JX? desnatadq, na~ 
qúela data, representavam quase- o d.Obio da 
quantidade até então interil.ada, mais ou menos 
85 mil toneladas. O que justificou tão gi'ande 
quantidade? --- -- - -

.A SRA. MARIA EUZA BENETION - Isso que 
já coloquei. 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro)-" Eleti
vamente houve exc_esso de importação:de butter 
oll? Houve uma desproporção? 
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A SRA. MARIA EUZA BENETTON - Não que 
eu saiba. PeJos cálculos nossos, não; agora~ não 
sei se pelo que as usinas colocavam de fato. Aí 
é difidl para quem fiscaliza entre o que é recomen
dado tecnicamente e o que acontece na prática. 

O SR. PRESIDENTE (DirceU-Cãmeiro) ____.:Nem 
nessa intemalização a longo prazo houve, par 
exemplo, uma velocidade maior de butter oll. 

A SRA. MARIA EUZA BENEITON- Se bem 
que o butter oU, os 50 f!lil, são hlpotétfcos. Não 
sei se V. EX" sabe. Nós poderíamos_ desistir de 
wna parte, no voto. 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) - Po
der..se-.ia desistir de uma parte? 

A SRA. MARIA EUZA BENEliON _:: De uma 
parte, exatamente. É lógico. Não íamos fechar 
um negócio assim tão •.• 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Cameiio)- De
sistiu-se, ou não? 

A SRA. MARIA EUZA BENEITON- Acho que 
não, porque ainda estávamos ne~essitando de lei
te importado. 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) -Qual 
a reJação técnica entre butter oD e leite em pó 
desnatado, empregado no Brasil? 

ASR.AMARIA EUZA BENElTON- Não estou 
lembrada. Na época eu sabia, agora-não sei mais. 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro)- Du· 
cante a sua gestão houve algum estudo que de~ 
monstrasse que o butter oll importado excedia 
à demanda.? 

ASRA MARIA EUZABENElTOff-Acho que 
já expliquei essa questão toda. caso houvesse 
algum problema na importação do butter oU, 
tínhamos no voto, a questão de desistênda de 
uma partilha, que era uma coisa j_á por escrito 
até. Acho que não tem nenhum problema nessa 
questão. Nenhum. 

O SR. PRESIDENTE (D~i:eu Carneiro)_:_; Esse 
voto 43 não menciona prazo para internação nem 
operadores, Isso tomava a Interbrás a operadora? 

A SRA MARIA EUZA BENElTON- Não sei. 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) - Co
mo justificar, no periodo da safra, autorizações 
de importações da ordem de 281 mil ton~adas, 
somando-se as 150,maisas43,as 131 mil tonela
das dos votos 45? 

A SRA. MARIA EUZA BENEITON - Mas al 
esl;á.se colocando a época da- compra, e não a 
intemalização, que tem um fluxo. É assim: quando 
é fechado o negócio do bigo, ele é feito por 3, 
4 anos. Por exemplo, fecha-se _a _in~malizaç_ão 
do trigo com o Canadá por 3, 4 anos. Quer dizer, 
é feito um acordo, para entrar 750 mil toneladas 
por ano. Agora, o periodo que vai entrar, isso 
é de _acordo com o fluxo; tem que ver a questão 
da estocagem, o problema de consumo . .Mas, por 
que se faz rsso? Primeiro, porque se tem uma 
previsão. Segundo, porque compra-Se ã- preço 
muito mais barato, e terceir<1_ pode-se com certe
za, equacionar as entradas. t. isso. 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro)- Esse 
plano a que V. S• fez referência há pouco, de 

intemalizãção, foi cumprido, deniro de cronogra~ 
mas de não congestionamento?-

A SRA. MJ\RJA EUZA BENEITON- Enquanto 
estávamos lá, parece-me que foi cumprido sjm. 
Acho que está send<J cumprido ainda, porque 
Sl!ríip"!e entriil'lêite ~~ fora, até na safra. 
---O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) ~-Po~ 
que o voto 53, que autoriza a importação-de 100 
mil toneladas, cedeu a metade para a SPAM? 

A S-RA ~MARIA EUZA BENEITON - Cedeu 
a metade? 

=o-s-R.PR'E~rlr5ENTE (DirceU Carneiro)- A 
metade. o 

A SRA. MARIA EUZA BENEITON- A SPAN 
não é da CCC? É isso aJ. Foi um Problema de 
pedido da CCC, claro. Isso aí é problema deles, 
não nosso. · 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro)- Todo 
o leite em pó desnatado fmportado destinou~se 
a Compor estoques reguladores da COBAL? O 
mesmo ocorreu com o butter oU? Vejamos: nos 
8 votos ... 

A SRA. MARIA El!ZA BENElTON - Não foi 
permitida a importação privada de leite, também. 
Então, nem tudo dentro do conc_eito mais geral; 
não é verdade? 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) ~ Nos 
8 votos aproVãâos pelo CINAB para produtos lác
teos há autorização para importar 376 mü toneJa
das _de leite em pó desnatado, para o estoque 
regulador, Até..31 de março de 87, a 0\CEX. tinha 
concedido aut~ção_par.f!- _191 mil toneladas e 
~ COBAL tinha: recebido 18.8 mil, incluso iinpor
taç.ãq para part;ic_ulares. Por qu_e essa diferença 
de 2 para 1 entre os votos e o real? 

A SRA. MARIA EUZA BEI'!ElTON -O voto 
é bem maior do que o real?. E pOr causa da inter
nalização; do fluxo de í'ntemalização, provavel
mente, claro. Lógico. É como a proposta de im~ 
portação de trigo que é de 5 milhões, mas entram 
só 750 por ano. AJ pergunta-se: "Mas por quê?" 
São c<_JntratOs de longo prazo. 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) - No 
iliício de 1986- reUnidos-pelo ex-seCretárlo-da 
SEAP- os setoreS tepresentatiVos da prodUção 
de leite tinham e-stimado á necessidade_ de se_ -
imp6rtar dnqüenta e quatro mil tonelcidas para 
a entressafra. Por que tal discrepância entre as 
diferentes fontes? 

A SRA. MARIA EUZA BENEITON -Nós esta· 
riamos mortÕs se fôssemos segui-las. Cinqüenta 
mil toneladas importavam-se antes, sem o Plano 
CrUzado, eles foram conservadores, digamos, só 
isso_. ;:_ _ ___ ._ _ __ "--" ~ 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) - No 
caso, do butter oil são autorizadas sessenta e 
um mil toneladas e meia pelos votos, mas apare~ 
cem apenas vinte e oito mil quinhentos e quarenta 
tonelad_as_ de guias da Cacex, 44331 toneladas 
eram armazenadas pela Cabal. Diferença entre 
votos e guias. 

A SRA. MARIA EUZA BENElTON - Tudo 
bem; é o fluxo de entrada. Isso ~ é tranqüilo. 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro)- E 
quando a quantidade armazenada é superior ao 
total de guias, como explicar? 

A SRA. MARIA EL!ZA BENElTON .::.. Se tem 
mais do que foi permitido? Aí é preciso perguntar 
a eles; não sei o que aconteceu. 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) -
Consta aJ que esses Contratos não foram de longo 
praz-o- como afinna a depoente. Consta de infor
mações à Coffiíss.âo que esses contratos realiza
dos nesse períodO não seriam o amparo às res-
po_~ _9lle V. ~9 deu aqui. _ 

A SRA. MARIA EUZA BENEITON ~- O que 
consta para mim é- iss:Q: que é de longo prazo; 
não s6 consta, como_ também sempre foi a idéia 
que defendemos. 

O SR. RELATOR (Mauro Borges)~ Em ~d~ 
setembro de 1986,.através do Tel~ 919, a SEAP 
autoriza à Cabal a receber da lnterbrás 2:585 tone
ladas de butter oU; em 18 de maio desse ano, 
1986, atraVéS do_ Teiex 1 :030; a SEAP àutoriza 
à Cobal a réceber da lnterbrás 3.000 ~toneladas 
de leite em pó integral. Duas autorizações. 
.. :Pergunto: era norma tomar decisões de tal por

te, a_ nível dos funcionários da SEAP/CINAB? Por . 
- que não levar a nível de Conselho de .Ministros? 

A SRA. MARIA ELIZA BENEITON - Não. Ai 
a decisão já estava tomada; aí é comunicação 
só. Telex? Imagine ... 

OSR RELATOR (Mauro Borges)- Quem de-. 
ddiu? 

A SRA. MARIA EUZA BENElTON - Ai, é a 
comunicar? 

O SR. RElATOR (Mauro Borges)- Não; 

ASRA MAAIA EUZA BE)'ittfON- É o fl\lxo, 
nOO? Veja bem: aí é como funciona o apar~lho 
de Estado, essa a questão. Vamos ver. É aprovado 
nq_ voto do Cinab a importaçãc;>, digamqs, çle 
50~000 toneladas de leite e 1 O.QOO toneladas de 
butter oil. Então, isto daí é uma decisão do Con
selho de Ministros, claro. Para esta decisão, as 
comissões técnicas do leite se reónem, e deSse 
volume de 50.000 preciSarrio~. aO mês,-de a·eritra
da de 2.000 toneladas no porto· de Santos, 2.000 
toneladas no porto do Rio de Janeiro, 2.000 tone~ 
!adas no porto de Recife. E aprovado isso daí, 
em terniOs de nOta féroica, o próprio Secretário 
de Agricultura, da SEAP, no caso, na época, ao 
final era o Morais, ou até alguém tipo Mauro Sos
quero, que era a súa segunda pessoa, pode se 
comunicar com a Cabal dando esse aval. Mas 
veja bem, isso foi aprovado pelo Conselho de 
Ministros, e foi aprovada a intemalização disso, 
no case da Cínab, peJo João Basco, nó caso da 
SEAP pelo Braga, através de uma nota expliCai'ldo, 
vai-Se necessitar 3.000 tonelàdás nO POrto. Então, 
aComiSsão tinhã. essa finai idade de ver as deman
aas dos'vários EStados. é uma questão de comu
nicação mesmo. 

OSR. RELATOR (Mauro Borges) -Eu pergun
to: Tem certeza de que isso estava_ autorizado 
ou foi uma decisão d? Secretário, porque-:;; 

A SRA. MARLI\ EUZA BENEITON-Não; mas 
tinha q_ue estar: autqrizado; não ê possíVel. Não 
chegam no porto o leite e o butter oil que não 
forem autorizados pelo Ministro; nem chega. Tem 
_isso também, não p~e5hegar. 

O SR. RELATOR (Mauro Borges) ~O que 
motivou as duas autorizações para o telex? Pres-
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sa? c.!rgência? Nesse caso, quais os procedimen~ 
tos esperados da Cacex? 

A SRA MARIA ELIZA BENETION - O telex 
é muito utilizado; é uma coisa de praxe, não é 
uma questão de urgência. O telex é um sistema 
usua1mente utilizado. 

O SR. RELATOR (Mauro Borges)- Como V. 
S•vê a nomeação de empresas aqui estabelecidas 
como concessionárias, exclusivas, de vendedores 
estrangeiros? A aceitação desse_ estado de coisas 
é correta do ponto de vista do Governo brasileiro? 
Que vantagens e desvantagens existiam nesse 
procedimento comercial? Qual o comprometi
mento diplomático para que existam tais conc·es
sões? Os casos da SPAM, CCC e da Nova Zelândia 
são simaares, ou há decisão entre eles? 

A SRA. MARIA ELIZA BENETION -Não; são 
duas empresas que importam o leite. 

O SR. RELATOR (Mauro Borges)-Mas o caso 
é similar ou não é? - - - -

A SRA. MARIA ELIZA BENETION - Como 
similar? Iguais? 

O SR. RElATOR (Mauro Borges) -Igual. 

A SRA. MARIA ELIZA BENETION --Bom; 
uma é do CCC e a outra é da Nova Zelândia. 

O SR. RELATOR (Mauro Borges) - Pois é, 
mas eu digo, foi exatamente em termos de ... 

A SRA. MARIA ELIZA BENETION - Foi adis
ponibilidade de leite. Há muita empresa selecio
nada, assim? Quando pode internalizar? Eu inter~ 
nalizo daqui a um mês. ou daqui a dois meses. 
Dava~se preferência às empresas. 

O SR. REIA TOR (Mauro Borges) -O proble
ma não é esse que eu estou perguntando. O pro
blema é saber se há uma similitude no processo 
de exclusividade, porque os americanos são cam
peões do free trade, do livre comércio. Então, 
como se entende que_eles estabeleçam uma firma 
e s6 essa tem o monopólio? 

A SRA MARIA ELIZA BENETION - O livre 
comércio, veja só,-a mafOi{iuerra hoje; no mundo 
dos alimentos, é entre os EstadoS- Onidos e o 
Mercado Comum Europeu, ver quem faz mais 
regras de proteção. V. Ex' vê a rodada do Oruguai, 
que está sendo realizada recentemente, que esta
belece as regras do GATT para cOinercializãçàO. 
É um absurdo. 

O SR. RELATOR (Mauro Borges)- Eu sei, 
mas estamos dizendo naquele tempo, naquele 
periodo, houve um privilégio de uma firma, para 
fazer a importação do leite americano. 

A SRA. MARIA ELIZA BENETION - Mas não 
é nosso privilégio, é indicação do CCC. 

O SR. RELATOR (Mauro Borges) -A Sra. pre
cisa. entender a pergunta. Pergunto se a testemu
nha acha que o processo usado pela SPAM, se 
é um processo normal, útil, comum, ou se foi 
algo estranho? 

A SRA MARIA ELIZA BENETION - É a regra 
do jogo. 

O SR. RELATOR (Mauro Borges)- É a regra. 
Mas foi o único caso que aoonteceu de ter uma 
firma só, representante do Oovemo, eu acho es
tranho. 
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A SRA. MARIA EUZA BENETTON - Ah! Mas 
é como a lnterbrás, alguém achará estranho se 
dermos a ela a possibilidade de comprar 400 Jriil 
toneladas de carne no Mercado Comum Europeu. 
Nós ftzemos isso com- a lnterbrás; os Estados 
Onidos fizeram com a SPAM. Alguém há de dizer 
isso da França, digamos. Por que o governo esco
lheu a Interbrás? O _GoVerno escolhe a lnterbrás 
porque ela é que faz isso historicamente. 

O SR. RElATOR (Mauro Borges)- Eu queria 
ver ~ V. Soa_. ~ti_nha algwna luz sobre _o assunto, 
porque rlõs parece estranho que só uma firma 
brasileira possa fazer a venda do produto -ameri
cano para o Governo brasileiro, ou para _quem 
quer que seja. -

A SRA. MARIA ELIZA BENETION -É, como 
eu já disse a V. Br- a contrapartida nossa é a 
Interbrás. Para que possamos entender um pouco 
mais a coisa: a contrapartida nossa é a Jnterbrás-. 
Muita gente_ é _co~~a __ ~ ~onopólio da lnterbrás. 
Quantos problemas -porque s6 a lnterbrás? A 
lnterbrás? O que_é? EJa está aCostumada a traba
lhar no mercado internacional, ela tem todos os 
cOntafus, ela tem todas as pq1ssibilidades, então, 
ela tem toda a _estrutura. Ness?. altura do campeo
nado ninguém vai usar uma empresa que não 
conhece. Quem é que vai f~er isso? 

O SR. RELATOR (Mauro' Borges) - Essa é 
a sua opi~ão. / _ 

Em -19 de maio de -87, q 'sr. José Carlos Braga 
prestou depoini.ento à Corhissão Especial, da Cã
sa Civil, em maio de 87 e'naquela ocaSião foi-lh-e 
perguntado sobre a exist,~ncia de um voto aNAB, 
1 O dias antes, portanto;'nõ inído _de maio, sobre 
proch,rtos lácteos, ~-l!in:J' distribuídos: vinte e cinco 
mil toneladas de leite -~m pó desnatado; :duas mil 
e quinhentas toneladas de manteiga extra sem 
sal, três mil tonelaçjas de leite em pó integral, 
mil toneladas de )?utter oll.Segundo se diz no 
depoimento; efã Unta teritãtiva de_ regularizar a 
importação já ef~vada. Q Ministro Luis Rezende 
não só se negou.:á assiná~ lo, como também enca
minhou o assunto à Presidência da República. 
Pe~gunta_::se: Çi que V. S• sabe a esse respeito? 

A SRA. fo\ARIA ELIZA BENETION - Nada. 
Toda a impórtação era feita com VOto, certo? Eri
tão, no meu conhecimento ... 

O SR. RELATOR (Mauro Borges i~ ·Mas não 
fi_çõu -s~endci de Unj fato_ de_ (lue o MiniStrO se 
~Cusóti a·ãssin~. quer -dizer, houve um fato novo 
nO curso dos acontecimentos? 
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se cada aparelho de Estado tiver tudo? Se bem 
que nóS tínhamos lá na Cinab um computador, 
micro, para ver preço e tudo mais, e mesmo para 
controle de estoque estava-se montando uma coi
sa que- era inandada pela Cobal, pela CFP, já 
pronto. 

-·o SR. RELATOR (Mauro Borges}- A testemu
nha permaneceu nesse_ serviço SEAP/Cinab por 
quanto tempo? Quando durou a sua pennanên· 
cia? -

A SRA MARIA ELIZA BENETION -Um ano 
mais ou men'?s, acho que fo~. 

O SR. RELATOR (Mauro Borges) V. S• saiu só 
quando terminou o Plano Cruzado ou antes? Com 
a safda_do Ministro Dí1son Funaro?_ 

A SRA. MARIA ELIZA BENETION - Eu saí 
log_o depois, um dia ou ~_ois depois. 

O SR. RELATOR (Mauro Borges)- Como era 
o processo-de seleçã~ das empresas é!diqui~ntes 
do leite em pó desnatado junto_ à Cobal? · · 

A SRA. MARIA ELIZA BENETION - Já no 
mercado interno. Tinha a nomeação de todas as 
empresas compradoras dõ Braãil, inteirinho~ o no
me de todas as empresas, e quando elas manda
vam o seu programa de necessidade de leite em 
pó, para distribuição, elas tinham que justificar 
direito e também tínhamos a checagem das pra· 
Ças, através das notas dos técniCOs. E assim era 
distribuído para essas empresas, que mandavam 
seus-planos de necessidade de leite_em p6 e but· 
t.er.:oO,- deiitro dO planO maiS geral dos técnlçc)$ 
eram as necessidades locais. -

O SR. RELATOR (Mauro Borges)- Era deci
são da competência da Cabal ou ell:l faZia consulta 
sistemática à SEAP e Cinab? 

A SRA MARIA ELIZA BENETION - Na reali
dade; a execução dessa politica, sem dúvida algu· 
ma, é c::ompetência da -cabal. 

O SR. RELATOR (Mauro Borges}:._ Quais os 
critérios para fixar os quantitativos de cada interes
sado e as· condiçõeS de-pagamento? O indMduo 
vai comprar. qual é o critério? Paga a vista, paga 
à prazo? Qual é .a ·quantidade que vai comprar? 
Qu~ _é que decidia isso? 

A SRA. MARIA ELIZA BENETION -Isso tudo 
era dedsão·do_Con5elho de MiniStrõs. Todas as 
~_S!ã_(~~jj~Ç~~ - - - . 

O SR. RELATOR (Mauro Borges)- Os Minis--
-ASRAMARIA Eui.ABENErróN:...:..:Acho que tros rião se reuniam; era rara a reunião de Minls_.. 

o Ministro !ris Rezende, pelo meu conhecimento, tros._~ maior parte e~a tudo ad ~erendum.-
nunca apresentou eSs_e problema, com sinceri- A SRA. MARIA ELIZA BENETfON - Mas se 
dade. era ad ~ndum e eles liam, concordavam 

O SR. Ré:L~ToR (Má~ro Borges) -AChO que · e_continuava iad i-eferet.dum era J)orque eles es-
num assunto desse deve ter havido uma certa tavam de acordo. Há de_ se pensar um pouco 
crise, uma dificuldade, porque o Ministro se recu- nisso, 

sou a assinar. O SR. RELATOR (Mauro Borges) -A SEAP 
A SRA. MARIA EUZA BENEITON -EntãO: c - tinha_controle das importações_de leite realizadas 

por isso é"ijue não estoU sabendo, não me recordo ~Ia iniciativa privada? 

disso. A SRA. MARIA EUZA BENEITON - Como 
o-sR. RELATOR (Mauro Borges)- Como· a ã decisão da. importação era do ConseJho, então, 

SEAP fazia para controlar os estoques do leite, na definição da política tinha sim: agora, o que 
qual era o método, tinha computador lá? controlava tudo isso era emissão de guias. Quem 

A SRA. ~MARIA EUZA BENETTON -:- Q_l.leiJl executava não era a ~EN'. er~ a Cac~ Agora, 
tinha computador era a Cabal, V. Ex']ã ímaQiri.Ou na definição da política, se a inidativa privada, 
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vai importar ou não, o_a de<:is~o ~ntra Q c9nselho 
de Ministros. - -- --

0 SR. RELATOR (Mauro Borges)- Que intera
ção e que_ problemas ocorriam entre os votos 
do Cinab, votos do Conselho Monetário, guias 
da C:acex e lmportações ef~~amente realizadas? 
Quer dizer, havia uma série de doé-umêlltOs. 
Quem é que fazia a intera.çãp P~les. Haviã essa 
interação ou havia choque para todO O lado? 

A SRA MARIA EL.IZA BENETION - Claro 
nesse lugar tinha q!!e have:r._ Qüai ·ê o lugar?-~ 
o lugar útil. Onde emitir gUiaS? Na Ca<:ex. Lá tem 
que ter tudo, senão o cidadão não pode-inipoffar, 
não? -

O SR . .MAURO BORGES - OUtro problema, 
emum? -

A SRA. MARIA EUZA BENETION - Eu disse 
que já houve até uma guerra; acho que no final. 
Porque eram tantas importações, taritas as isen
ções para os produtos, tinha que se aprovar isso, 
aquilo, isençãq para leite, isenção para esse lote, 
para aquele, para arroz. para feijão, para milho, 
para <;~e. para frango. 

Acho que ern difícil a agilização. 

O SR. RElATOR "!ACIRO BORGES "- Quero~ 
vidências a SEAP se-viu obrigada a tomar, j>ara 
garantir o cumprimento -dos prazos de internação 
dos produtos lácteos futados em vptos? Quais 
as providências que a SEAP se viu obrlã-ada ~ 
tomar para garantir o "(:Umprimento do prazOs 
de internação? 

ASR• MARIA EUZA BENEITON-Várias vezes 
tinham reuniões das Con1iSS<Sçs _técnicas. QUem 
que, às vezes, o próprio João Bosco aparecia e· 
se cobrava isso, reuniões com i;:mpresas. Eu não 
sei se o Braga fez alguma reuruãOC:om a erripreSa, 
eu não estou lembr_ada, com sinceridaÇ.e. Mas, 
sem dóvida alguma existia aSsim um Coffipr"o~ 
misso de sempre estar cobrando a questão dos 
prazos. Isso estava na cabe_ça de t~ n:tunf!o. 

O SR. RELATOR_MAURO BORGES- Vamos 
agora entrar no setor do arroZ. -- --

A SR• MARIA EUZA BENETION -Agora isso 
daí, eu acho que essa questão -que V. Ex- colocou 
é bastante ligada à Cobãl, às firmas imp-ortadoras, 
a INTERBRAS, na _questão -dos prazos, porque 
nós que traçavamos a po\í!fca de q~ando quería
mos a entrada, era combinado, e o acordo era 
feito nessas bases. Então, se houve atraSo ou não 
houve, eu acho-que seriª -irnpÓrianteo_éoriVerSar 
com a Col:iãr é ·a lnterbrás sobre isso, porque 
quem executava eram eles. -

O SR RElAIQR (Ma_!.lro Borges}_ -_Ml.litobem. 
Vamos então ao arroz. - -· · 

como _fo_i definido o voJunie·de arroia ser im
portado pela iniciativa privada? Digamos assim, 
a iniciativa privada vai comprar tanto, e o Governo 
vai comprar tanto. Quem decidiu isso? 

A SRA. MARIA ELIZA BENETTON - Isso foi 
aprovado e teve, parece-me, uma nota da comjs.: 
são técnica" a:e arroz, propondo a necessidade de 
quanto ·o Governo precisava ter em mãos para 
dispor de um estoque de segurança, e os demais, 
para a iniciativa privada. 

O SR. RELATOR (Mauro Borges) -Que instru
ções foram dadas à Cacex nesse sentido, com 

r~a_ç:ão à importação? Como essas instruções fo-
ram encamiilh~as? Po~ _quem? 

A SRA. MARIA EUZA BENEITON - Eu não 
sei, Acho que ai teria que perguntar ta]vez para 
o Morais ou para o Mauro. 

O SR. RELATOR (Mauro Borges)~ Por que 
não se adotou os cronogramas eStabelecidos pre
vendo as liberações esca1ana"daS às 9tJiãs de ex
portação? 

A SRA. MARIAEUZA BENEITON ....:De arroz? 

~ O SR. RELATOR (Mauro Borges)- É! 

A SRA. MARIA EUZA BENEITOt•c....: Não se
guiu os escalonamentos das gUias? 

O SR. REL,t\TOR (Mauro Borges) - Por que 
ilão se adotou o c:ronograma -qUe l"OCestaQele
cido? _o 

A SRA. MARIAEUZABENEITON- Teria que 
perg~ntar para ·o· Mauro; eu não sei também. 

O SR. RELATO~ (Mau.ro f?orges)- Não sabe? 

A S_RA. MARIA EUZA BENEITON - Não ~ei, 
mas_ acho que o Mauro BQSqt..iero talvez sruba. 

O SR. RELATOR (Mauro Borges)- Por que 
fiOUve mudança no comunicado da caceX. que 
liberou as importações de arroz? Houve uma mu
àançal Sabe por quê? 

A SRA. MARIA EUZA BENEITON -Também 
não sei. 

O SR. RELATOR (Mauro Borges) - Por que 
não foi seguida a determinação expressa de se 
realizar a internação-do produto até 30.Qe setem~ 
bro de 86? Veja bem, por que não foi seguida 
a determinação expressa de realizar a internação 
até 30 de setembro? Quem autorizou os adiamen
tos? Não sabe? 

A SRA. MI',R!Á EUZA BENETÍ'àN- Também 
não sei. Porém, mais ou menos, o que. ocorreu 
foi a questão d.a_ int~malização no problema de 
portos, prefefÍ!!ncia para carne, preferência para 
os produtos que_estavam faltando mais no mer
cado interno. E isso eu lembrq. b~m." Foi uma 
d~-c_~~ -polí~~a. 

O SR. RELATOR (Mauro Borges)-Os últimos 
d.esembarques do arfoz da segunda fase o_corre
ram em junho de-86. Por que' as vendas em gran
de escala só foram realizadas em fevereiro de 
si,-jâ PrcitiC&nei-rtEi nâ hora da.sàfra··se9wnte? 

A SRA. MARIA EUZA BENETION - É, mas 
Os-preçõSestãvám altissiJ:no_s. _ . 

O SR. RELATOR (Mauro Borges)- Por quê? 
Sabe? 

~A SRA. MARIA ELIZA BENErrON - Porque 
não· foi'rõâfrios Lim estoque bom d_e arroz, _e a 
necessldade maior de colocaÇão dos estoques 
do Governo foi no final do ano e entrada do ano 
segUinte; aJiás todo mundo fala: "Ah! Na boca 
da safra". Mas não é bem verdade isso. Historica
mente o preço do arroz - isso é outra. coisa 
que tem mais de 1 O anos -explode em janeiro, 
fevereiro e março, antes da entrada; é da boca 
da safra, mas não é a safra ainda. E outra cois,a 
em que se _tem de _at~tar _é que_~ boca _da safra 
significa _ _que entra em março; 15% de arroz- -
estou faJarldO em núnl~roS hipotéticos - mas 
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parece-me que a maior entrada não é març:o, 
mas em abn1 e maio. Um dadO Importante-é eSse;· 
o preço do arroz sempre explode no mercado, 
justamente nesta época, janeiro, fevereiro e iníc.::io 
de março, quando mais se precisa do estoque 
do Governo, na entrada da boca da safra. 

O SR. RELATOR (Mauro Borges)-Eu goStaria 
que a assessoria esclarecesse certo_s aspectos pa
ra facilitar o entendimento e uma possivel respos
ta da testemunha. 

ó SR. --ASSES_SOR -· _Especifi_camente sob i-e 
esse quesito da colocação ·da piodlito. A QUeStão 
toda é qUe, desde quando o Dr. Carlos Morais 
chegou à SEAP, especificamente, quando o Dr. 
Mauro Bosqueiro ingre_ssou também na SW, 
eles estranharam que o produto tivesse Sido interw 
nado até junliã, ·pais, $enao arroz setn casca. é 
um produto coin grati razoavelmente alto de pere.:. 
cibilidade; entãO, ele .teria que ser esc()í3:dQ em 
um prazo mais curto, ou seja, o arroz ch~gou 
em junho e, no fmal do ano praticamente .n~dã 
tinha sido vertdidb," ou pelo menos, uma ql;l~nti
dade insignificante tinha sido vendida para os pro~ 
gràmas p·r6prios da Co\J~ ~ para ~guns e~n.tuais 
prOgramas de tonho social, mas a maior part~ 
do produto da segunda fase ainda estava nos 
armazéns da Cabal. Inclusive, uma das principais 
missões realiza_das_ pelo Dr. Bosquero foi justa-· 
mente a de encaminhar uma solução para o pro-
blema; quer dizer, dar 1.!rJ1 encaminhamento para 
o escoamento do produto, coisa que só se efeti
vol.rem início de _fevereiro, quer dizer, as vendas 
só se .efetivar~m ei"l) il)íciQ de fevereiro. -~ 

A SRA. MARIA ELIZA BENETION -Disso .e.u 
me lembro. É uma quantidade de arroz--que é 
meio caro, não é isso? Lembro-me desse _fato. 
Na verdade, acho que o arroz foi () únko produto 
que importamos demais, pOrque a carne na realiw 
dade faltou; o-milho, o. estoque -de paSsagem foi 
dos mais baixos; o leite .está usa:ndo até hoje aque
le negócio de que deveria ser uma política de 
longo prazo. Faz 10 anos. que importamos. leite, 
é isso mesmo, infelizmente. Quanto ao arroz, a,.cho 
que realmente houve um pfo"blema,. parque,, já 
à época anterior ao P:lan9 .Cruzado. _to9a .. a,q_uel~ 
Coisa da polLtica da seca_Qizend.9_qu~ nãÕ._havi~. 
arroz, com certeza, dos dados da CFP_ e -(lo 1{39~ 
nOs.,_cornuniéaVam__ urna perda de arroz riJ4ito 
grande. Na realidade, é clal-p, os d2Jâ~ que. eles 
colhem são fornecidos pelos produtores. Não :sei, 
mas acho que este ponto precisaria: Sei" mais 

1

bem · 
apurado. Se de fato estava-se perdendo tanto, 
depois brotou, o que aconteceu, se não era uma 
espécie de lobbfesfnhos para resolver queStões 
fin~c~iras no_~nco do B~asil._ Aumenta-se a per
da, tem-se mais soi-np_romisso do Gov~mo, em 
relação a seus encargos finance"iro~. prorrogação, 
que eles conseguiam de fato. ConSeQ-Uirãm, de 
fato, rii.iiS '-ciédito, PROAGRO,. uma s'erie de co_i
~- De toda forma, acho que, por càusa âestes 
motivos, importou-se um poUco -mãrs- dé- arroz 
mesmo; houve uma importação um pouco exces
siva de arroz, 5e!Jl d_úvida alguma. 

O SR. RE~TOR (Mauro Borses)- Cohi.o (Oi 
definido na SEAP o preço de venda, pela Cabal, 
do arroz na segunda fase? -

'A SRA. MARIA EUZA BENEITON - Não sei.~ 
Esta é urna questão que o Dr. Mauro Bosquero 
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pode responder, porque, quando ele chegou pe
gou toda essa questão e a encaminhou, acho 
que, com toda a propriedade. 

O SR. RELATOR (Mauro Borges)- Quál é 
a margem dos atacadistas e varejistas nessas ven~ 
das do arroz da Cabal? 

A SRA MARIA EUZA BENETTON - Eu não 
estou lembrada, eu não vou afirmar. 

O SR. REU\TOR (Mauro Borges) - Porque 
a SEAP não promoveu a equalização de preços 
internos e externos, conforme determinado em 
votos e reuniões da Ciã? 

A SRA MARIA EUZA BENETTON -A equali
zação de preços dos produtos internos e exter-
nos ... 

O SR. RELATOR (Mauro Borges)- Por que 
a SEAP não promoveu a igualdade dos preços? 

A SRA MARIA EUZA BENETTON -Os preços 
estavam congelados, não? 

O SR. RELATOR (Mauro Borges) - Qual o 
impostO das importações de arroz sobre o subsí
dio dos produtores rurais? QUal é o impactO das 
importações de arroz sobre os subsidios dos pro
dutores rurais? 

A SRA. MARIA EUZA BENETTON- Nenhum; 
tanto que o preço do arroz aumenta dia a dia; 
eu não sei como é que-eles conseguem. E este 
mês, estava vendo os dados na Secretaria de Agri
cultura, parece que aumentou 28, 30%; um negó
do assim, por incrível que pareça. 

O SR. RELATOR (Mauro Borges)- Qual ê 
a sistemática adotada nas vendas pela Cabal? Co
mo é que a Cabal pi"ocedia para fazer essas ven
das às firmas distribuidoras? V. S• está-ri par? --

A SRA MARIA EUZA BENETTON - Parece
me que é através de licitação. 

O SR. RELATOR (Mauro Borges) _: Há lnfor
mações de que as empresas se habilitavam à 
compra de arroz. junto à Cabal, por indicação da 
SEAP. Qual é a base legal para _este procedimen
to? Está a par? 

A SRA MARIA EUZA BENETTON -Isto daí, 
às vezes, a empresa chegava na SEAP e falava 
assim: "Eu quero cómptar- a-n'oz." E era encami
nhado para a Cobal; e isto pode_ ser encarado 
Como uma indicação, então eu já indiquei. Mas 
eu acho que isto não é uma indicação; bateu 
na casa errada 

O SR. RELATOR (Mauro Borges)- V. S• está 
a par de um assunto interessante aí. Os sindicatos 
beneficiadores de arroz de Goiás, de Minas Gerais 
tiveram acesso ao arroz importado pelo Governo. 
V. S• sabe desta estória ou eles entregaram para 
o sindicatc:> vender este arroz? 

A SRA. MARIA EUZA BENETTON -Qual sin
dicato? 

O SR. RELATOR (Mauro Borges)- O siridicato 
das fábricas beneficiadoras de arroz. 

A SRA MARIA EUZA BENETTON - O arroz 
era entregue, exatamente, para as beneficiadoras 
de arroz mesmo, provavelmente foi entregue uma 
parte para o sindicato de _Goiás, é claro eles plei
tearam também, isto é praXe, V. Ex' está falando 
uma coisa especial para eles? 
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O SR. RELATOR (Mauro Borges) -A Cobal 
em-vez-aevenaer para as firmas, realizou wna 
venda aos sindicatos; V. S' sabe as razões que 
os levaram a fazer isto? 

A SRA MARIA EUZA BENETTON-Acho que 
deve ser praxe da Cabal, imag!no eu. 

O SR. RELATOR (Mauro Borges)- Vamos 
entrar no mi1ho. As falhas na previsão da safra 
de 85_ e 86 impediram a definição da rea1 neces
sidade de importar. V. S• concorda com este ponto 
de vista? Por quê? 

A SRA. MARIA ELIZA BENETTON - Não con
cordo com este ponto de vista, eu acho que só 
na questão do arroz o tiro saiu pela culatra. Não 
saiu tanto pela cuJatra, porque os produtores têm 
õS ·seus preços hoje reaj,ustados, até acima da 
inflação, mas d~eria sair porque prestaram infor
mação errada para a CFP e para o IBGE. 

O SR. RELATOR (Mauro Borges)~A depoente 
participava dessas reuniõ_es todas ou tinha um 
serviço mais específico? - · 

A SRA. MARIA EUZA BENETTON - De algu
mas reuniões eu participava procUrava acompa
nhar, tomar conhecimento e chegUei a ser no
meada para todas as reuniões, mas era impossível 
ir a todas. 

O SR. RELATOR (Mauro Borges)- V. S' parti
cipou da elaboração do voto Cinab, do dia 21 
de fevereiro de 1986, que estima em 6 milhões 
de toneladas a necessidade de importação? 

A SRA MARIA EUZA BENETTON - Eu cola
borei sim, na importação de milho. 

O SR. RELATOR (Mauro Borges)- Não acha
ram que foi um_a quantidade. muito grande? 

A SRA. MARIA EUZA BENETTON -Imagine! 
Acabamos com uro estoque da passageni de um 
milhão de toneladas, mais béJP@: do que série his
tórica. Não. Cbm ceiteza. fizenios uma ótima pOlí
tica de milho; compramos a ótirhos preços, a 
não ser o milho da Argentina, que foi um pouco 
mais caro, porque era operaçãó terrestre, mas 
t:.arribém entendo justificável, porqUe entrou milho 
no Rio Grande do Sul_em momento perigoso ... 

O SR. RELATOR (Mauro Borges) -E houve 
problema com esse milho? Essa quantidade de 
milho que velo não oferecia problema? 

A SRA. MARIA EUZA BENETTON - Não; 
problema nenhum. HOuve problema de estoque, 
de intemalização, de parada no porto, essas coisas 
assim, porque víamos que o Brasil nã.o está apare
lhado para que o povo coma. Então, ... 

-- O SR. REiATOR (MaW'O Borges) -Eu gostaria 
de_ ouvir o Assessor. 

O SR. ASSESSOR - Pois não, Sr. Senador. 
Apenas para lembrar que o depoimento do Secre
tário Exe-cutivo Adjunto da SEAP estimou que 
houve uri1 excesso de importação de milho em 
quinht!iifaS inil toneladas. O Coordenador da As
seSsoria Económica do Ministério da Agricultura 
já estima esse excesso em um milhão e meio 
de toneladas. E, das seis milhões de toneladas 
que foram previstas nesse primeiro bloco que foi 
citado, de 21 de fevereiro, no final, não conse
guimos importar nem dois terços disso. Nossa 
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6-nportação ficou abaixo disso, ou seja, vai ficar 
a metade desses seis milhões. 

A SRA MARIA EUZA BENETTOI'! - Niio é 
metade. Não "é ~erdade isso. 

O SR. ASSESSOR- ComO nãO ê verdade? 

A SRA MARIA EUZA BENETTON- Niio con
cordo. 

O SR. ASS_ESSOR- Estou dtándo-dados· efe~ 
tivos. 

A SRA MARIA EUZA BENETTON - Impor
tamos três milhões.de ~neladas de milho? Impor
tmtos muito mais. 

O SR.. ASSESSOR - Desculpe-me, mcis são 
os dados efetivos da Secretaria da Réceita·. 

A SRA. MARIA EUZA BENETTON - Quaritos 
rtlilhões? ForalJ! quatro, não? 

O SR. ASSESSOR - Não. Não cOnseguimos 
importar nem o total de três milhões, no período 
das autorizações .. E, no final ele> ano, houve uma 
corrida, que o depoimentÕ _ _do_Sr. CarlOs- Heliriqúe · 
de Morais, que assumiu a Secretaria Executiva 
Adjunta, narrava em que houve unl trabalho pará 
cancelar as impOrtações, nos tais wash-out e 
desvios _de produtos que estavam destinados ao 
Sul para o Nordeste. Desco~rircpn-se 'uma válvula 
de escape para· aS importações exageradas que 
foram destinadas ao Nordeste: ou-seja, ponto pri
m~iro: não se cumpriu a necessidade de seis mi
lhõ_es. Mesmo os quatro _milhões que fOram autori
zados em voto :;;ubseqüente, ~mbém rião foram 
incluídos. 

. ~A SRA MARIA EUZA BENETTON - Siin. Fo
ram autorizados quatro milhões. Exatamente._ · 

O SR. ASSESSOR - NO voto subSeqüente ao 
de 21 de fevereiro, e tampouco· as importações 
de quatro milhões foram cwnpridas. Mesmo as
sim; parte desse cumpriinento ~e importações 
foi desviada para o Nordeste, que, à época,_ era 
wna safra ... 

A SRA. MARIA EUZA BENETTON ~ Deixem
me só falar uma coisa: importávamos a quanti· 
dade prevista de milho para importação, como 
aae vários produtos, como no caso do leite, 150 
rni1 toneladas. Via-se através de quê? Do consUmo 
estimado e_atravéS da oferta. Está certo? É clãro_ 
que não se importaria aquela quantidade, caso 
não necessitássemos. De fato, depois que chega
ram o Morais e o Mauro, eles é quem ficaram 
administrando mais d.e perto esta área, e, prova
velmente, o que eles_ fizeram foi o_ mais certo; 
tranqüilamente, foi. 

Para nós era importante que houvesse um voto 
geral, como já disse aqui, e repito, dos Ministros, 
inclusive para não precisar passar por cima dos 
Ministros, daquela quantidade estimada e da 
quantidade ofertada. Então, digamos, entre a 
quantidade estimada e a quantidade ofertada são 
até seis milhões de toneladas. Isto não significa 
que vamos importar seis milhões de toneladas. 
E claro que o Governo vai administrar aquüo com 
muito cuidado. Esse voto de confiança dos Minis
tros não é à-toa; é de confiança mesmo. Está 
certo? Sempre a administração é aquela coisa 
bem de perto, e acho que o Mauro e, mais espe
cia1mente, o Morais, fizeram isto com propriedade, 
sem nenhum problema. E" digo e repito que a 
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quantidade entrada, comigo regendo, não foi exM 
cessiva, na medida em que tivemos estoque de 
passagem muito pequeno. 

O SR RELATOR (Mauro Borges) - No Inicio 
de março de 1986, os estudos da CFP mostraram 
que os preços de tabela dos produtos derivados 
eram incompatíveis com os preços do rriercado, 
mesmo com o preço mínimo. Não acha V. S•, 
então, que a opção de importar e vender abaixo 
do preço mínimo do produtor certamente resul~ 
taria na paralisação da comercialização do milho 
nacional? 

A SRA MARIA EUZA BENEITON - Não; não 
parou. Não houve esse problema. Houve só o 
probleminha com uma mar<::ª de arroz, V. Ex' 
entende, e que foi muito discutido no Conselho 
de Ministros. 

O SR. ASSES_S_QR -Mas estamos falando de 
milho. 

A SRA MARIA EUZA BENEITON-É do arroz 
que estou falando. Do milho_,__~v. nem ·conheço 
esse problema. 

O SR.. ASSESSOR - Niio; todas essas ques
tões que estão sendo formuladas agora se refe
rem ao milho. 

A SRA. MARIA EUZA BENEITON - Certo. 

o-sR RELATOR (Mauro Borges)- Vaffios 
repetir a pergunta. Estamos tratando do rrulho. 

Não acha V. s~ que a opção de irilportar e Ven
der abaixo do preço míniin6 do produtor certa
mente resultaria na paralisação da comercializa
ção do milho nacional? Seria um- desastre para 
o milho nacional ou achou que não? 

A SRA MARIA EUZA BENEITON - É que 
não havia essa possibilidade, porque os preços 
estavam congelados, a não ser que o Estado não 
conseguisse administrar nem isso, o que não foi 
verdadeiro. Conseguiu colocar com propriedade 
a CFP, que foi a respOnsável pela colocação do 
milho nas bolsas, com preços e regras claras, 
estipuladas. Não correu esse risco não. 

O SR. RELATOR (Mauro Borges) - Saben
do-se que, logo nojnkio da safra, a única opção 
do agricultor era entregar o milho ao Governo, 
quando já havia em AGF mais de 700 mil tonela
das, não seria fácil prever que, com as impor
tações maciças, estavam projetando uma situa
ção incontrolável, caótica, na situação nacional? 

A SRA MARIA EUZA BENEITON - Mas o 
milho foi tão perfeito; achei quenão tevenenhum 
problema nem de boicote, não teve problema de 
entrada, não teve problema de preço. A avicultura 
conseguia produzir cada vez_ mais, cresceu des
masiadamente e não teve problema nenhum. 
Acho que o milho não teve nenhum problema 
desse nível, mas o arroz teve. 

O SR. RERlA TOR (Mauro Borges)~ O Gó.ver
no brasileiro conhecia o estoque_ mundial de mi
lho e a mudança da política norte-americana, para 
o produto? Será que conheCia? 

A SRA MARIA EUZA BENEITON - Sim, a 
política de subsídios foi em 1986; até havia um 
artigo, que lenlos, sobre a briga econômfca entre 
o Mercado Comum Europeu e a CEE na guerra 
dos subsídíos, que fez com que _ein 1986 fossem 

os: preços m.31s-baixos de todos os conunodlties 
nos últimos 50 -anos, nas trailsações cOmerciais 
desses commodlties por causa da guerra comer~ 
cia1 entre: a CEE e o Mercado Comum Europeu. 
Não havia nãda com o Brasil. 

O SR. RELATOR (Mauro Borges)- Havia uma 
tendência de batxa muito grande? 

ASRA MARIA EUZA BENEITON-Sem dúvi
da alguma. Mesmo com os nossos produtos de 
exportação isso era problemático, porque a ten
dência de baixa do _soja, café, cacau, prejudicou 
muito nossa balança c<?merdal. 

b SR. RELATOR (Mauro Borges)- ESSa que
dá de Preç:O:SituaÇão fiworáVel pa!a o comprador, 
g-eroü;-natuádrOenfe~ unia fãCiJfdaae para impor
tar. O ijue-ã "Sf'QIZCiiSSo, coin relaÇãci, -Sobretudo, 
à-polítiói-ãriiericana (:jue-íoCriilíââda? · ----

A SRA-.MARIA ELIZA BÉNEITON - Que a 
política affiericariã foi muda"da eu sei, já disse 
que foi a guerra comercia! -erifre -a CEEe MCE, 

O SR. RElATOR (Mauro Borges) -Quais os 
reflexoS que isso teve sobre o nosso problema 
interno? -

--- - -

A SRA. MARIA EUZA BENEITON - Nenhum; 
os nossos preços estavam congelados. 

6 SR. ASSESSoR --Justamente, a queStão é 
porque;-então, o Governo brasileiro conhecendo 
toda essa perspectiva de preços_ que estavam 
caindo cada vez mais, se projetava uma queda 
brutal riOS preços da produção de milho com 
essa mudança da legislação americana, o GOVer
no autorizou a importação de quantidades, no 

-início da queda dos preços? Por que ele_ não com
prou parceladamente? Por que ele fechou todos 
os contratos em quantidades elevadas, antes que 
os pieços-cãiSserri? Não é um_contrasenso? Por 
que o GOVerno brasileiro não se beneficiou, já 
que os asssessores, os analistas do Governo co
nheciam os reflexos da mudança_ da política e 
haviam projetado a Queda de preços? 

-A SRA, MARIA EUZA BENEITON ~ NãQ. Mas 
foram feitas compfas durante todo o Plano Cruza
do, não foi concentrado. Fcii concentrado, no ca
so, quando aproveitarTios - até o contrário, eu 
acho, do meu ponto de vista - é claro, alguns 
lotes de milho que compramos ainda há preços 
mais elevados, mas porque precisávamos daquilo 
aqui dentro, é_ claro que precisávamos de um esto
que. Iríamos passar com um estoque de passa
gem, por causa da seca, que estávamos estimuM 
!ando através _ _da CFP, praticamente nulo em arroz, 
milho, em tudo. Precisava-se .ter um pouco de 
arroz e milho aqui dentro, mesmo sabendo que 
os preços estavam cairiâo. Isso é claro, é lógico. 
Agora, pelo que eu me recordo, até ao contrário, 
fJZemos a maioria das compras quando os preços 
já e$.av.:,m mais baixos. Ninguém pode falar sobre 
a questão da carne, foi uma coisa maravilhosa 
o que conseguimos. É claro que nos beneficia
mos e sabíamos até da briga do Mercado Comum 
Europeu com oS Estados Unidos; é claro que 
no caso do leite e do butter oU também foi isso; 
ao confráfró, benefiCiãrilõ-ilos dessa Política. Ago
ra, que tivemos de introduzir quantidades de pro
dutos antes da queda total dos preços, tranqüila
mente tivemOs que fazer isso. Sem dúvida algu
ma: 
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O SR. ASSESSOR- Um esclarecimento para 
a Comissão. A questão dá ímp-ortação do milho, 
que é o caso presente sob investigação, o fato 
fundamental é que após a emissão dos votos há 
uma concessão para que a:-INlERªR;Í§ !?_ela a 
operadora, e a operadora resolve comprar, prati
camente, de uma só vez, mais de um milhão 
de toneladas. Evidentemente para quem conhece 
o comportamento do mercado internacional de 
conirD.Odities, sabendo que o Cong~-ameri
cano havia_ aprovado re:centemente L!ma lei_ ãgrí~ 
cola para os próximos cinco anOs e que delegava 
ao Secretário de Agricuhura americano, no nosso 
caso seria o Ministro da Agricultura, competência 
para manipular as operações, davam a ~berdade 
que não havia antes a um elemento do Executivo, 
todos que analisavam o comércio ----,- as várias 
agências intemadónãísque fornéCem informaM 
ções -sabiam que o preço era cadente e muito 
ein todas ás Commoc6ties. Não havia por que 
fechar contratos da ordem de um milhão e duzen
tas mil toneladas sem necessidade de pronto. o 
que foi exatálri:énte feito. É o que eStá sendO colo
cado, a pergunta é nesse sentido. SabendO-se 
que o Congresso_ americano aprovou, que o Se
cretário de Agricultura dispõe de um poder de 
fogo que nuncã. ~dispôs antes, por que o Gove-rno 
brasileiro autoriza que a INTERBRÁS faça toda 
a opeiação -pratiCamente de uma só vez? Essa 
é a grande questão que foi colocada. 

O -SR. RELATOR (Mauro Borges) - _Q que 
diz a depoente a esse_ respeito? 

A SRA MARIA EUZA BENEJTON :-Essa ope
raçã_o não estava me recordando mUito. Mas acho 
que tem que s.er apurada. Por que decidiu com
prar assim? Tem que ser apurada. -

O _SR. RELATOR (Mauro Borgesl - V .. S• já 
ouviu falar dessa firma Mac Hisch? 

A SRA MARIA EUZA BENEITON- Já. 

O SR. RElATOR (Mauro Borges) - O que 
ã Sfl'-c_onhece a resp-ehõ âela? _-

ASRAMARIAEUZABENElTON -Não muita 
coi~ . .é: uma fiima importadora. ---

_O_S~. RELATOR (f1a!Jr0 BorgeS)..:..Tinha ffiul:-
ta tradição no mercado brasileiro? · 

A SRA MARlt\ EUZA ª-ENEITOI'j_ --Bem; não 
posso responder se tinha. Não sei. 

O SR. RELATOR (Mauro Borges) - Chegou 
a conhecer elementos dela, pessoalmente? 

A SRAMARIA EUZA BENÊITON .:.:._ Na SEAI', 
um elemento. 

O SR. RElATOR (Mauro BOrges)~ O contrato 
da INTERBRÁS e Mac Hisch, para compra do 
milho argentino, estabelecia o preço fixo- e praz-o 
de entregas. É razoável assinar preço fiXO quando 
os preços estão caind_o? 

A SRAMARIA EUZA BENEITON- V. Ex' está 
falando sobre aquele çontrato feito;"de_importação 
de milho? 

O SR. RElATOR (Mauro Borge>)-OÉ. O_que 
o assessor a~abou ®: falar. A cqrnpra çlo milho 
argentino naqUela época. A Sfl' nã-o tem nenhuma 
observação a fazer sobre essa compra? 
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A SRA MARIA EUZA BENEITON- V. Ex' está 
se referindo à compra daiNTERBRÁS? Acho que 
tem que ser apurada. 

O SR ASSESSOR -Só para eScl<lJ'ece~ a CO
missão. Trata-se de uma Corripi-a, uin contrato 
fechado entre a INTERBRÁS e a empresa Mac 
Hisch, da Argentina, para exportar, originalmente, 
350 mil toneladas por via terrestre para o Brasil, 
e o contrato acabou sendo de 300 mil toneladas. 
O Objeto agora da investigação é este. 

A SRA MARIA EUZA BENEITON - Acho 
que mudou. V. s~ está falando sobre essa do trans
porte terrestre? 

O SR. ASSESSOR - É a única compra entre 
INTERBRÁS e Mac Hisch~ da Argentina. Não existe 
outra. Existe uma operação da Argentina com 
a Junta Nacional de Grãos, de 100 inil toneladas, 
compra governo a governo. Não existe outra ope
ração Mac Hisch - Argentina/INTERBRÁS brasi
leira. Só exfste uma úÍliCa operàçOO e-e feita sob 
a orientação do SEAP/ONAB. 

ASRAMARIAEUZABENEITON-Umacoisa 
é sobre a compra da INTERBRÁS, de um milhão 
e duzentas mil toneladas de mercadoria nacional, 
e outra coisa é questão do milho argentino, das 
300_ mil toneladas. Por isso, quando você fez a 
pergunta, fiquei pensando que uma coisa não 
tinha nada a ver com a outra. lmaginei que não 
tinha. 

O SR. RELATOR (Mauro Borges)-AS~ está 
a par das razões que levaram desviar para o Nor
deste a parte desse milho que foi co~rada? 

A SRA MARIA EUZA BENEITON - Sei que • 
estava faltando bastante milho no Nordeste, até 
os Governadores ligavam todos os dias. era um 
problema sério no Nordeste. Aliás, não só sério 
como absurdo, porque poucas firmas compra
vam nos leilões e os preços eram altos e inviabili
zavam os preços para a avicultura do Nordeste. 

O SR. RELATOR (Maúro Borges) -O órgão 
SEAP/CINAB não tinha conhecimento que a situa
ção de milho do Nordeste era boa? Havia milho, 
a safra estava boa? 

A SRA MARIA EUZA BENEITON -A indica
ção da CFP era essa, no inicio; depois surgiram 
os problemas. 

O SR. RELATOR (Mauro Borges)- Tem algu
ma razão que justifica a transferência de parte 
desse milhc, para o Nordeste? 

A SRA MARIA EUZA BENEITON - Essa a 
razão. Os preços começaram a subir demais nas 
Bolsas, inviabilizando a avicultura. 

O SR. ASSESSOR- Sr. Senador, para escla-
recer à Comissão, a única justificativa para impor
tação desse milho por via terrestre é que era para 
abastecer o sul do País. A única justificativa plau
sível para importar esse produto da Argentina é 
que havia necessidade dele no sul do País, porque 
os preços eram mais caros. Havia uma dificuldade 
enorme dessa colocação por via terrestre. Ao final, 
o produto foi desviadO para o Nordeste, ou seja, 
um produto muito mais caro, e o Nordeste tinha 
condíções de se abastecer de milho norte-ame
ricano, que era 30 dólares mais barato. A propó-
sito, Senador, é importante voltarmos ao inicio 
dessa operação e perguntar à depoente se ela 

participou dessa sugestão.de importação da Ar
gentina, se ela participou das negociaçõe~. por~ 
que essa é uma importação que foi entregue à 
responsabilidade da Interbrás. Mas o estudo par
tiu, natw"almente, dos órgãos técnicos, da asses
soria da SEAP. Então, eu gostaria ·que o Senador 
lembrasse à depoente isso: como se jUstificou 
essa operação? Em que terrrios? 

O SR. REU\TOR (Mauro Borges)- O que 
V. 5' dlz -a respeitO? 

A SRA MARIA EUZA BENEITON- Pelo que 
conheço -da operação, ela se justificou por isso 
mesmo, ele tem razão, pela entrada do produto, 
em determinado momento, pela nota dos técni~ 
cos, entrando nos períodos em que o milho ía 
faltar mais no Rio Grande do Sul, no sul do País. 
O que justificou, primeiro, foi isso; e o problema 
dos portos que estava ocorrendo no sul. E havia, 
inclusive, um porto sendo reformado, qualquer 
coisa nesse nível. Então, se tinha acesso ao milho 
arQentino; por Via terrestre, no caso, em momen
tos necessáriOs para o sul do País. Agora, o que 
motivou a levar para o Nordeste, não sei muito 
bem, sei mais ou menos, sei o geral, não sei 
a decisão do Moraes, na hora de tomar a decis_ão, 
não posso informar. Sei no geral, porque na époc_a 
eu estava acompanhando os preços do milho no 
Brasil, e os preços no Nordeste cresciam muito, 
e havia aquela gritaria, era Governador que telefo
nava, era Secretário da Agricultura, do Planeja
mento, aquela gritaria, inclusive a sociedade dos 
agricultores. Agora, quanto à tomada de decisão, 
eu nãoseL 

O SR ASSESSOR- Sr. SenadOr, quero lem
brar também à Comissão de indagar à depoente 
se ela se recorda, na época, das manifestações 
por escrito da CFP. A CFP se manifestou no-dia 
3 de jul~. con~~am~~ a essa_ in:tPÇ$Çâo, ale
gando motivos de preços, das dificuldades logís
ticas, etc. Não satisfeita, A CFP enviou Lima estr!,l_
tura de -cUstos. mostrando o eXagero dos custos 
em que essa operaçáo resultaria, comparando 
com o custo do milho americano na mesma épo-
ca. Num produto da ordem de I 00 dólares,_ custa
va 30 d61ares a mais, ou seja, uma diferença de 
30%. Numa operação de 350 mil toneladas, são 
10 milhões de dólares que o PaíS eStava jogando 
pela janela. A CFP entregpü is_so na forma de 
telex, no dia 3 de julho, e, depois, numa carta 
dirigida ao Secretário Executivo do Conselho do 
aNAB. 

O SR. RELATOR (Mauro Borges)- O que 
diz a depoente? 

ASRA MARIA EUZA BENEITON -A questão 
aí é de preço. Mas foi feito um estudo pela própria 
Comissão do Milho, porque, dada a necessidade 
e dado ao problema dos portos no suJ do País, 
se achava necessário mesmo introduzir aquele 
milho e parece-me que depois dessa carta que 
a CFP colocou. abalizou preço e tudo o mais. 
Foi reunida a Comissão, de que a CFP inclusive 
faz parte, e se tirou um novo preço. O Governo 
propôs um novo preço, que parece que foi aceito 
pela lnterbrás, no caso aí, a compradora. Não 
sei como foi feita a execução, mas lembro~me 
bem, porque o Braga estava multo preocupado 
com essa questão do preço, bastante preocupa
do. e pediu que olhássemos um pouqinho essa 
questão, e eu reuni a Comissão do Milho, lembro-
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me bem. Estudamos e vimos qual era a possibi
lidade de internalizar aquele milho, naquelas da
tas, escalonado, dentro de prazos, mas a pre~os 
menores, que resolvesse essa questão_ dos preços 
altos. e foi abaixãdo o preço; pelo menos·no·que 
eu saiba, a decisâo, no caso, do Braga, peJo-que 
me lembro, é que eu até assessorei; foi âe preços 

_menores e tem uma nota-sObre isso-das Comis
sões Técnicas.-

O SR. ASSESSOR -~Sr. SeriâdOi',-uma info-r
mação para a Comissão: os estudõs da CFP indi~ 
cavam uina diferença de preço, posto em arma
zém no Rio Gfande do SuJ, 30 dólares a tonelada, 
isso era mais do que 30%. O que--o- tiõvefno 
brasileiro cOri_séQuiu depois desse _estudo - e 
aqui é bom deixar claro - foi um profundo mal
estar dentro da própria SEAP, inclusive foi motivo 
de reclamação, que a CFP assim se manifestasse; 
a CFP foi censurada-pela forma como o fez e 
por conta de __ aesnudai, com esse estudo, uma 
situação até então aparentemente lncômoda, 
mas, o que é certo é que havia uma diferença~ 
Em função desse mal-estar, foi feitá uma longa 
negociação e se conseguiu tirar cinco dólares e 
meio de uma diferença que hoje é de 30_e persistiu 
30; e uma infoimação adicional é que a cadência 
da entrega correspondia exatamente ao período 
de baixa do prero argentino e que estava tendo 
como reflexo dessa baixa exatamente a política 
de subsídio americano; quer dizer, havia um con~ 
trato a preço fiXo; houve um fracasso absoluto 
na internação; esse produto tem que -ser desviado 
para o Nordeste, parte não consegue ser inter~ 
nado, tem que ser feito um Wash-out, uma devo
lução à Argentina, onde há uma perda de mais 
âe 3 milhões e 500 mil dóla_~es por conta da 
devolução de uma única parte, talvez de menos 
de 1/3, 87 mil toneladas são devolvidas e o País 
páQà de "muJta" 3 milhões de dólares, com mais 
todo o custo adicional para O Nordeste, que foi 
mais de 500 riUI dólares, ou seja, houve um pre
juíZo dessa operaçãO, toda mal conduzida desde 
o início, que resuhou numa perda liquida de divi~ 
sas de 3 milhões e 500 mil dólares. E esse~milho 
não significou 10%- do milho importado pelo Bra
sil em todo o perfodo do Cruzado. 

O que há dê se acrescentar aqui é uma informa
ção escrita do Dr. Anastácio, que foi- entregue 
à CorTi.issãO. A COmisSãO SOlicitou a documen;. 
tação da CFP- a resj>eito. Existe uriia- nota~ wna 
chamada, aqui, sobre a importação de 350- i-nil 
toneladas de milho argentino pela lnterbrás, uma 
nota do Dr. Anastácio, do dia 10 de julho de 87, 
e peço licença para ler o conteúdo dessa nota: 

"NO-dia 10.7.86 a Dr> Eliza (SEAP) ligou-me 
propondo o seguinte: primeiro: desconsideraría
mos que o preço do mercado intemacionsU caiu; 
segundo: desconsideraríamos as despesas de fu~ 
migação e tratamento do produto, da ordem de 
mais ou menos 1 O dólares e 50 cents por tone
lada; terceiro: levaríamos em consideração ape
nas a média global do preço de licitação da CFP 
("convocação n~ 30/86 d_e 2 mil e 25 cruzados 
por tonelada~produto posto no armazém no inte
rior"). 

Nota : a1ertei para o fato de que poderiamos 
adotar este critério desde que a lnterbrás garan~ 
tisse que o preço do faturamento do produto para 
o governo fosse os 2 mil e 25 cruzados por tone-
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· lada. assim como ocorre na licitação, a difereoç;;~ 
ffiaior; a fnterbrás àssurtiiria-. -

Em teinpo, chamei a atenção ainda para dois 
fatos: Primeiro--- qUe a cotação FOB, mesmo · 
reduzida as despesas de interiorizaçao, ainda esta- · 
va e!e:iada.S-!: comparada a,os pr.eços de merc::ado · 

· ~!fló -.e; .seg!Jndo Ponto, o volume de 200 mil 
toneladas por Uruguaina é grah_de e que devido 
às caracteristi.cas da operâção, pioneira e experi
mental,· conviriá re4J.1Zir .ess~_ cjuantítativo. 

Então, a CFP. numa terceitá maniféstação, es~_ 
sa, pOr via telefônicá, se rrl.Ostta aíJlda cotttrária 

. à: operação; há. três·.~ome:ntôS~ em _que a CFP 
he-g<;~ a validai:le da o~ra~O: o teleJÇ._ a c:arta do 

. presidente,·~ as :coru;id~aÇõ,e's _que ·a_ Dr. Anas
tácio feZ à· Dr' Maria Eliza, pór telefone, no dia 
10/7. ··. . . . 

. A SRA. MARIA ÉuiA. BE;NE'ITON ,.,..,. Agora, 
deb<e-rrié explk:ar. Ré.mi mesmo a Cóirii.Ssão ~do 
Milho, porque quando _ viní.os· ;aquela operação, 

. quando tomamos co!Jhecimeryto, acho _que quem 
podia' expncar me,hor. es~ tiperação na época, 

· erà o João 13osco ou o aSsessor dele para o milho, 
porque n~quela ér)ocá -a:dio. qdé~ 6 Brag~ estava 
assinando em ço~unto e_ qúando isso chegou 
mónesa do Braga; ele pediu-me que o asses» -
~e_ t.n'rl pouco, -desse uma Olhada naquil?-. Na 

·hora ··então; tentei reunir-me com a ComisSão 
do !'Íilho da SEAP, da qual o Dr. Anotádo fazia 
parte, . di!lí min,ha ligação a eh~, e não somente 
~ligaçãO telefónica, como me_r~~ni con_1 ele,_O 
que pude aparar de toda ~ situação, do que 
me lembro e o que fiz, era de que as quantidades 
~am multas, talvez uma tentativa de importar 
umfls 100 mil toneladas, no sentido de que seria 
necessário a:guele milho no Rio. Grabde do Sul 
O meu balizamento foi poi aí,_ mais ou menos, 
que o preço estava çaro, eu_ach~ o_preç:o bas
tante caro e achava que aquela operação, do jeito 
que estava'colocad.a no papel, tinha inclusive ele
mentos, a tal da fumigação, LUna série de outros 
elementos que encareci~ o prçduto e que eu 
não via·erh outros_ lugares. · . 

Então, achei estranho mesmo. Agora, como 
foi o prcx:esso d..e. aprovação ·e· de· execução da 
tarefa, não ~enho cot}he-cimento-. 

O SR. RElATOR (Mouro Borges)- Como ex
plicar, no final do ano, a -~ntrada da _Ban Tra.de 
para importar mais 200 mil toneladas quando 
já se c:::onhecía a projeção da safra recorde de 
milho a ser colhida a partir de março de 1 987? 

. A SRA. MARIA El1ZA BENETTON - Da B!m 
Trade para a importação de milho, ainda? 

Não conheço essa oper_ação. 

O SR. RELAToR (Mouro Borges)- Não? _ 

A SRA MARIA E!1ZA BENETTON - Duzentas 
mil tõi1eladas de milho? 

O SR. Ri:L'.TCJR (Mouro Borges) _:_ é-
A SRA. MARIA El1ZA BENETTON - Não co-

nheço. . . _ 

·O SR. RELAToR (Mauro Borges) -Sabe por 
que á Bau Trade entrou nesse neg6do? Não sabe 
quem pediu? Quem forçou a barra? 

A SRA. MARIA EUZA BENETTON-Não, nem 
sabia do :caso. 

O SR. RELATOR (Mouro Borges) -Não era 
por ser _uma firma lá do Sul? 

A SRA. MARIA EUZA BENEITON-Não tenho 
a mfriirili! inforrm~ção a esse-_tespefto. 

b sR: RIDTOR (Mouro Borges) - Quanto 
repreSentOu em niilhóes de ó§;ares o subsidio 
embutido entre a importação e as \Feridas do mi
lho no mercado interna? 

A SRA. IMRIA ELIZ.A BENE'ITON - Entre a 
importação e a colocação'? 

O SR. RElATOR (Mauro Borges)- é Adife
rensa, "ém dólares, do pres:~da -impOrtação e.as 
Vendas no mercado interno? -- -

A SRA. MARIA EUZA BENE'ITON -Olha, pelo 
que me consta, a aquisição dos produtos no mer
cado intemac:fonaf não constou c:::om muitos sub
sídios. Primeiro _porque os Presos estavam c:::aindo, 
e adqufrimos carne, leite a preços excelentes._ Se 
houve algum subsídio foi no início dessa imporR 
taçáo, da lnterbrás, de I milhão e 200_mil tonela
das de milho, ~eve ter havido. Essa operãção_ t~m 
que ser melhor explicada, _eu acho. Mas não co--
nheço os ~alares. -· - -

O SR. RELATOR (Mouro Borges) -A impor
taÇão, no seu cal1iunto, foi vantajosa para o País? 
- A SRA.--MARiA-EUZA-BÉNETrON ~M. foi, 
trariCtüiian1êilte .. A aVicUltura cresceu trêfl1enda
mente sem problema algum. 

O SR. RELATOR (Mouro Borges)- QUe con
seqüências trouxe para o produtor brasileiro a 
importação_ desse tereal? Foi 1?~ "O_l!_ryi~? 

Junho de 1 988 

A SRA. MARli\ EUZA BENE'ITON ~ Nenhu
ma, porque o estoque-passagem foi um estoque 
considerado pequeno. 

O.SR. PRESIDEl'fTE _(Djrc_eu Carneiro) ~ Sõ · 
mais uma-última indagação, V, S.a. teria algumã · 
informação_importante para o escla~:Ett;imento dqS · 
fatos, que -não foi perguntado, neste momento, 
e._que em funç:~o_ do comprOmisso do seu jura
mento e compromisso como cidãdã, tem _para 
c:::om_ o enc~inh_a_mento correto_ dessas. ques
tõeS? T~a algurriã -consideração a fazer sObre 
algum fatO que auxíliasse a ComisSão no sentido 
de esclarecer o assunto? 

A SRA. MARIA EUZA BENE'ITON- EsSa ope
ração de mUho acho que tem q~e ser um pouco -
explicada. Comprar 1 milhão e 200 mil toneladas 
aSsim ... certo? 

O que eu teria mais a -comentar nem _escl~ce._ 
É a- questão de levar uma polftica de abasteci_.: 
riiCnio· seril urriii reforma administrativa. Acho que 
essa prometida reforma adrriinistrativa qUe foi fei~ 
ta, para esse Governo de trãnsiç:ão, e que nãç 
foi realizada, tem prejudicado, e muito, as opera-
ções. Hoje nem tanto, porque as pessoas não 
estão <:emendo tanto. Até podemos exportar; de 
novo, vem a queda no consumo nó m·erCadO íó-= · 
temo. - · 

Então, acho qUe o Estado brasileiro tem que 
estar preparado para o dia em que a populaçãO 
voltar a eomer, c:::erto? Porque na época do Plano 
OUZado o que se fez foi isso, Uma distribuição 
de renda das maiores da hist6ria do Pais, onde 
se mostrou que se distribuir um pouquinho a renR 
da cresce mUito o <::onsumo por alimentos e que 
o aparelho. do Estado-essa é a minha conclusã<? 
-'-não está organizado e ágil no sentido de suprir 
essa popufação com alimentos. 

Acho qUe, no final do meu- depoimento. issO 
é _que é iJnportante de se pensar. Não s9 em 
distribuição de renda. rriã:S também na agilização 
do aparelho do Estado e numa reforma adminis
trativa mesmo e um pou(:o na área de abasteci
mento. Depus, aqoi, sobre qual o tipo de reforma 
em que se poderia pensar, porque temos boas 
experiênc:ías, inclusive no próprio Estado brasi
leiro, a respeito dessas questões. Penso qu.e ê 
isso ai. 

O SR. PRESIOENTE:íDirceu Carneiro) -Agra
decemos aos asse.ss-o_res a partidpação, a_ssim 
comodosSenado~se.Pa4epoeilte. - ·- -~ 

Está encerrada a reunião. 
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SENADO FEDERAL 

1-ATA DA 1& REUI'IIÃO, EM 27 DE 
.Kll'ffiO DE 1988 

l.1 - ABERTURA 

1.1.1 -Comunicação da Presldênda 

-Inexistência de quorum para abertura da 
sessão •. 

12-ENCERRAMENTO 

13-EXPEDIENTE DESPACHADO 

1.3. 1 - MeDAigens do Senhor Presi~ 
dente da República 

-N~ 141, 143 a 145/88 (n• 243, 247 a 
249/88, na origem), pelas quais o Senhor Pre-

SUMÁRIO 
stdente da República solicita autorização para 
que o Governo do Estado de Minas Gerais 
e as Prefeituras Municipais de Patos de Minas 
- MG, Anastácio - MS e Casa 6ranca -
SP possam contratar operações _de crédito pa
ra os fins_que especifica. 

- N<? 142188, pela qual o Senhor Presidente 
da República comuDica que -s_e ausentará do 
PaíS; ·de 30 de junho a 9 d~ julho próxímo, 
para realizar visita de Estado à República Po
pular da China. 

1.3.2 -Avioo do l'llnlotro-Chef do Ga

binete Civil dlo --dlo República. 
- N'? 486/88, encaminhando cópia do Avi

so n9 252/88, com os esclarecimentos do Mi
nistério das Minas e Energia sobre os quesitos 
constantes do Reciuerirrientt)-rl.11 145/87. 

1.3.3 -Projeto de Iel 

___..Projeto de Lei do Sen~do n9 51/88, Çie 
autoria do Senador Nelson Carneiro, que asse-
gura um dia de ralga por mês aos presidentes 
de associações de classe, para tratar de inte
resses da entidade, remunerando-se a. falta. 
2-ATO DO PRESIDENTE DO SENA-

DO FEDERAL 

- N' 90, a• l9aa 
3-ATAS DE COMISSÁO 

4 -MESA DIREI'ORA 

5- LiDERES E VICE-LiDERES DE 
PARTIDOS 
6-COJIIIPÓSIÇÁO DE COMISSóES 

PERMAl'IEl'ITES 

Ata da 16" Reunião, em 27 de junho de 1988 
2~ Sessão Legislativa Ordinária, da 48~ Legislatura 

Presidência do Sr. Francisco Rollemberg 

ÀS IOHOIIASE;TR/!'iTAMINUTOSACHAM-5E 
PRESENTES OS SRS. SENADORES: 

Mário Maia - Aluízio Bezerra - Nabor Júnior 
-Leopoldo Perez- Aureo Mello -Odacír Soa
res- Almir Gabriel-Jarbas Passarinho- Ale
xandre Costa - Edison Lobão -João lpb_o -
Chagas Rodrigues - Cid Sabóia de Carval_~o :
Marcondes Gadelha- Humberto Lucena- Mar
co Maciel - Mansueto de Lavor- Francisco 
Rollemberg - Lourival Baptista - Jutahy Maga-

lhães - Ruy Bacelar - João CaHnon - -Jamil 
Haddad- Afonso Arinos- Nelson_Cani.eiro

-Alfredo Campos- Ronan Tito- Fernando H~n
rique Cardoso - Mauro Borges - I~ Saraiva 
-Pompeu de Sousa-Ma!-l_ricio Corrêa- Meira 
F~ho - Rachid Saldanha Derzi - Leite Chaves 
- Affonso Carilargó -José Richa- Jorge Bor
nhauSen -Carlos Chiarelli -José Paulo Bisai. 

O SR. PRESIDEl'ITE (Francisco RoUemberg) 
--.-A lista de presença acusa o ·comparecimento 
de 42 Srs. Senadord. Entretonto, não há em pie-

nárib o quorum regimental para abertura da ses-
são. -- - -

Nas termos do§ Z' dó-art. 180 do Regimento 
Interno, o expediente que se encontra sobre a 
mesa será despachado pela Presidência, ahd'epen
dentemente de leitura. 

Nestas condições, vou encerrar a presente reu
nião, convocando os SrS. Senadores para uma 
sessão extraordinária a realizar-se amanhã, às 10 
horas e 30 minutos, com a seguinte 
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PASSOS PORTO 
Oiretor-Geral do Senado Federa' I ' 

AGACIEL DA SILVA MAIA 
Diretor Executivo · 
LUIZ CARLOS DE BAl;TOS 
Diretor Administr•tivq _ 
JOSECLER GOMES MOREIRA 
Oiretor Industrial 
LINDOMAR PEREIRA DA SILVA 
Diretor Adjunto 

ORDEM .DO DIA 

,1 

REQUERIMENTO N• 97, DE I988 

Votação em twno únie.o, do Requerimento nço 
97, de 1988, de autoria do -Senador~José J_gnádo 
Ferreira, solicitando, nos termos regimentais, a ' 
convocação do Senhor Ministro ·de Estada dos · 
T~ortes, Doutor José Reinaldo Carneiro Tava
res, para, perante a Comis_sãQ Parlamentar de In
quérito, criada· pela Resolução n9 22~ de 1988, 

. prestar esclarecim~ntos a ,respeito de assuntos 
pertinentes à sua Pasta. 

2 

REOOERIMENTO N• 102, DJ;; 1_988 

Votação, em tumo único, do Requerimento n9 
102, de 1988, de autoria do Senador Mendes Ca
nale, solicitando, nas termos regimentais, infor
mações ao Senhor Ministro da Fazenda, através 
do Gabinete Civil da Presid.ência da República, 
para instituir as Mensagens n~s 124 e 125, de 
I988, do Senhor Presidente da República. 

3 

MENSAGEM N• 132, DE 1988 

Mensagem n• 132, de I988 (n• 23411l8, na ori
gem), relativa à proposta para que seja autorizado 
o Governo do Estado do Rio d~.J~elro a e1:11itir. 
16.700.000,00 Obrigações do Tesouro do Estado 
- OTRJ, elevando temporariamente o li.rnite:.da 
sua dívida consolidada. (Dependendo de parecer.) 

4 - ·--. -·~·---

MENSAGEM N• 133, DE 1988 
Mensagem n~ 133, de 1988 (n9 235/88,- na ori

gem), relativa à proposta para que seja autorizado 
o Governo do Estado do Rio de Janeiro a contratar 
operação de crédito no valor correspondente, em 
cruzados, a 13.750.000,00 Obrigações do Tesou
ro Nacional- OTN. (Dependendo de parecer.) 

5 

MENSAGEM N• 145, de I987 

Escolha do Chefe de Missão Diplomática 

Votação, em turno único, do Parecer da Cernis~ 
são de Relações Exteriores sobre a Mensagem 

. . 

EXPEDIENTE 
CENTRO GRÁFICO DO SENADO 'FEDERAL 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL 
ImpreSso sob _a respon~bilida_dc da Mesa _do Senado F~dera_l 

ASSINATURAS 

Semestral .................. ·······---~~--~···--·,··-~····. Çz$ 950,00 

Exemplar Avulso ···········-'-~····-~·-···--.,.·--····-······ _(4:$. --6,00. 

. nr3gem: 2-~~exeinplares. 

n' I45, de 1987 (n• 242187, na origem), de I4 
de agosto de 1987, pela quaJ o Senhor Presidente 
da República submete à deJiberação do Senado 
a escolha do Senhor Murillo Gurgel Valente, Em
baixador do Brasil, juntei ao Reino da Noruega, 
para, cumulaüYam'ente, exercer a _função de Em
baixador d_Q Brasil junto à Repúb~~a d_a Islândia. 

6 

MENSAGEM N•l58, de 1987 
EscoUta de Chefe de Missão Diplomática 

Discussão, em turno único, do Parecer de Rela
ções Exteriores sobre a Mensagem n9 158, de 
I987 (n• 258187, na origem), de 25 de agosto. 
do corrente ano. pela_ qual o Sent:lor PJ:~idente 
da repúblicá. sUbmete_ à deliberação do Seilado 
a escolha do_Senhor OctáviO Rainha da Silva Ne

. ves; Embaixador do Brasil juhto à República da 
· fnQia, _para, cumulativamente, exerc;er a função 

de Embãixador do Bi-ãsiijUnto aORein_o do Nepal 
~ República de Sri l.,.anka. · 

7 

MENSAGEM N• 2Ó6, DE I 987 
Escolha. dfl Çltefede Missão Diplomática 

_ Disc-ussão, em turno único, do Parecer da Co
missão de Relações Exteriores sobre a M.ensa_gem 
h' 201i,_de 1987 (n• .3I9/8J, na o~gem), de 24 
de setembro de .1_987, pela qual o Senhor Presi
_de~e ~ República submete à deliberação do Se
n_ado ~a escolh~_.do Senhor Aderbal Çq~. Ernbai
_?Cador ~o l?r~ junto à República COoperativa dà 
Guiana, para cumulativamente, exercer a função 
de Embaixador do Brasil_junto a São \licente e 
GI-iihcidinas. 

8 

.MENSAGEM N• 2IO, DE 1987 
EscoUta de Chefe de MlssiÕ Diplomátlc::a 

DiScussãO, em turno úriic:o; do Parecer ·da Co
missão. de Relações 8Cterio~ sobre ã Mensag~m _ 
n' 210, de 1987 (n• 334187, na .origem), de 9 
de outubro de 1987, pela qual o Senhor Presi
dente da República submete à de1iberação _do Se~ 
nâdo _a escolha do Senhor Jorge Ronaldo de Le
mos Barbosa, Embaixador do Brasil junto à Repú
blica do Zaire, para, e.urrtulativamente, _exercer a 
função de Embaixador do Brasil junto à República 
Popular do Congo. 

9 
MENSAGEM N• 211, DE 1987 

.Es<:olha de Chefe de JOIIIosáo Diplomática 
Discussão, em turno único, do Parecer da Co

mis~o de Relações ExteJ:{o~s_ so~re a Me~_gem 
n• 2I 1, de 1987 (ri• 335187, na origem), de 9 
de oúturbro de 1987; pela qual o Senhor Piesi~ 
dente da República submete à deliberação do Se
nado a escolha do Senhor Guy Marie de CaStro 
Brandão, Einbaixador do Brasil junto à República 
do Senegal, para cumulativamente, exercer a fun
ção de Embaixador do Brasil junto_ à RepúbHca 
Islâmica da Mauritânia . 

10 
MENsAGEM i'!e~2:ll. DE 1987 

Escolha dto Chde de Missão DlplÓrnátk.'~ 
Discussão, em turno único, do Parecer da Co

missão de Relações Exteriores sobre a Me~saQ:etTI 
n• 231, de 1987 (n• 392187, na~órigem),de 30 
de outubro de 1987, p~ela qual o Senhor Presi
dente da República submete à deliberação do Se
nado a escolha do Senhor Jayme Vrlla-Lobos, 
Embaixador do Brasil junto à República Gabo
nesa, para, cumulativamente, exercer a função 
de Embaixador do Brasil junto à Repúbl_ica da 
Guiné-EquatoriaL 

~ . 11 
MENSAGEM N• 445, de. I 987 

Escolha de Chefe de Missão Diplomática 

-DiSciissão~ -em turriO ·muco, do Parecer da co
miSSão de Reiã"ções Exteríor.~s so_bre-a Mer\sageni 
n• 445, de I987 (n• 642187, na origem), de 3 
de dezemb.ro dê 1_987, pel~ qual o Senhor Presi· 
dente da República submete à deliberação do Se
'nado a eScolha do Senhor Sérgio Seabra âe Noro
nha, Ministro de Segunda Oasse, da Carreira de 
Diplomata, para exercer a funÇãO de En1baixador_ 
do Brasil ~Estado do CQ\!eit~. 

12 

MENSAGEM N• <j46,DE !!!87 .· 
Escolha de Chefe de Missão Diplomática 

. Pis!=US~o, _em -turno _único; '9-o Par~er 4a Ça:
missão de R_elaçõeS_Exteliore$_so~r~ à1-'\~:p5ágê"m 
n• 446, de 1987 (n• 643187, na origem), de 3 
de dezembro de_ 1987, pela qual o senhor Presi
dente_da República submete à deliberação do Se-
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nado a escolha do Senhor Raymundo Nonnato 
, loyola de Cástro; Ministro de Primei&_ Classe, da 
: 'C8rreira de Diplomata, para exe_rter a_ função de 
. 'Embaixador do Brasil junto à Repúb~ca das Füi
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d~ República submete à deliber:a!;'\o. do S_ena~o.' /,' · ·:,':,',' ·MEI'ISAGEM', , , • ' • ' • • 
a escolha do Sen,h_gr R_enato Prado Guimarães,· · · · · · · · • 
Mipi~od~Prjmeir?~Qasse!d~CarreiradeDiplõ- _N"" 142, de 1_~ '' 
mata, _para exercer é\·_funs:~~ ~e ~baixador po (ri' 246188, tia origem) 
Brasil junto à R_epública da- Venezuela. Excelentíssimos Senbore& Mgmt>ros dq ~!1-?~-

, .. .. ~. _-;--._·,-: .. ·•· 18,. - do feder;ol; . . , . ' 

MENSAGEM N~ 39, __ D_E_ 1 98_& _ MENSAGEM No 108, DE 1988 Com bas_e na_a,l,!_tp"ªç_~o que rne foi concedlçia 

,:pinas. 

' 13 
', 

-pelo CongfeSSô Ná.Ciorlal, niediante o DeC::iet:o Le-
Escolha de Chefe de Missão Diplomática Escolha de Chefe de Missão Diplomática gislativo no s-:-de 18 de inarçO- de 19aà~ tenho 
Discussão, em tu mo_ único, do Parecer da Co- Discussão, em _turno_ único, do_ Pan;~cer d.a Co- a honra de comuniCar: com fulCrO rio ·seu artiQo 

.missão de Rel~ções Exteriore.s_.sobre a_Mensa9e!Jl missão de_Relações EXteriores sol?re,:_a Men~_gem 2'~', que deverei auSentar~me do País.- de~ 30·C;I"e 
·11" 39, de 1988 (n• 37/88, na origem), de 19 de n• 108, de 1988 (n• 148/88, na orlgemJ ele 4 junho a 9 de júlho.próxiino, para'realilar vislta 
j~neiro de 1988, pela qual o Senhor Presidente de abril de 19S:S, pela qual o Senhor Presidente de Estado à República Popular da Olina, ' 

• ,d,a República submete à delib~rªçªo- do Senado da _RepúbliCa submete à deliberaç_ã_p do Senado Desde. o_estabeJectmento de relações diplorriá-
·,a,escolhadoSenhorFeman<io.SilYa.Al~es~.Embai-. o~-escolha do Senhor Rubens Antonio_ Barbosa, ticas em 1974, Bra_sil e Chin~ passaram de um 
• .~~ar do_l?rasil junto à República de Trinldad e Ministro de Prime_ira Oasse, da Ç~qefra de Dip]q-. , virtual d~onhectmento mútuo e da ausência de 
• 'fobago, par&, cumulativamente, exen::er a função · - mata, para exercer -c, fun.çãQ d~ ~baixador- ,mt. ·.'qUaisquer _tipos·de 'üitércâmbio para uma ielação 

de Embaixador do Brasil junto à Comunidade d~le_g~çª~- p~_l'!11a~~nte do Brasil junto à Associa- bilatera1 já densa, proffcua e plena de potencia-
de Domínica ção Latino-Americana de Integração. lidades. Países de capacitação tecnológica e cfen-

. · l9 · ~·· tífica cotnparãvel, Mo obstante sua diversidade 14 

MENSAGEM N• 56, DE 1988 

Escolha de ·chefe de MISsãO lllplómáfiêa 

DiscuSsão, ehl turno· único, do_ PêireCer da Co
missão de Relações Exteriores sobre -a Mensagem 

. 11" 56, de 1988 (n•. 66/88, n_a ongen\), âe 2 de 
fevereiro de 1988,'pela qual o Senhor Presidente 
da República submete à delibemç_ãp ®_Senado 
a escolha do Senhor Fernando Silva Alves, Embai
xador do Brasil junto à República de Trinidad e 
Tobago, para, cumulativamente, exercer a função 
de Embaixador do Brasil junto à Santa Lúcia. 
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MENSAGEM N• 7~. DE 1988 
Escolha de Chefe de Missão Diplomática 

Discussão, em turno únfco, do Parecer da Co
missão de _Relações Exterio~es sobre_a. MenSagem 
n• 79, de 1988 (n' 105/88, na origem), de 12 
de fevereiro do corrente. ano, pela qual o Senhor 
Presidente_ da República submete à deliberação 
do Senado a escolha do S_enhor .Joaquim Ignácio 
Amazonas Macdowell, Ministro de Segunda Clas~ 
se, da Carreira de Diplomata, para exerc.er_a fim~ 
ção de Embaixador do Brasil junto ao Reino da 
Tailândia. 
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MENSAGEM N• 80, DE 1988 
Escolha de Chefe de Missão Diplomática 

Discussão, e_m tv.mo único, do E'arec~ da Co
missão de Relações Bcteriores sobre a M~gem 
n' 80, de 1988 (n' 106/Be, na orig'em), de 12 
de fevereiro do corrente ano, pela qual o Senhor 
Presidente da República submt'te à deliberação 
do Senado a escolha do Senhor Brian Michael 
Frase? Neele, Ministro de_Segunda Classe, da Car
reira de Diplomata, para exercer a função de Em
baixador do Brasil junto à República Federal da 
Nigéria. 
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MENSAGEMN•IOI, DE 1988 
Escolha de Chefe de Missão Diplomática 

Discussão, e·m turno único, do Parecer da Co
missão de Relaçõ_ês Exterio_~es sobre_a_M_ensagem 
n• !01, de 1988 (n• 128/88, na origem), de 15 
'de março de 1988, pela qual o Senhor Presidente 

MENSAGEM NQ 11 o, DE 198S cultural, Brasil e ?Una.dispõem de.vasto poten<:ial 
- - · · · · · para a cooperaçao, seJa no plano das tecnolOQJas 

_ EscOUla de Chefe de Missão DlplomáUca avançadas, seja no nível de aplicações científicas 
. _ Discussão, em tu mó único, do Parecer da Co- . mais tradicionaís. Já despontou, no primeiro caso, 

-missão de Relações ExterioreS_sob a MenSagém o" esforço comum_ riO~Cãmpo espacial, que levará, 
n• 110, de 1988 (n• 159/88, há origem), de 2o na década de 90, à construção conjun~ de dois 

_de abril do_co_rr_ente, pela qual o Senhor Presidente · satélites de sensoreamento remOtO. EsSe trãtialho 
-da República submete_ à deliberação do Senado conjUQ:ado tem todaS as possibilidades de Se tor
a escolha do Senhor Asdrubal Pinto de c.nysséa, nartim_catali_~rdeaçõesunificadas,queaceJe.. 

- Embaixador do Brasil junto ao Estado de Israel.. rem o aprinii::iramento -tecnológico dõs dois par.. 
- para, cumulativamente, exerc_er a função de Em- ses. Mais adiante, pode-se esperar a extensão da 

baixador do Brasil junto _à República do Chipre. colaboração em tecnologia avançada, em setóre:s 
onde existe complementariedade entre o Btasil 

20 e a China, como eletrônica, informática e biotec-
MENSAGEf.', N• III, DE Jg88 nologia. No que. tange às aplicações científicas 

Escolha de Chefe de Missão Diplomática trãdicionaís, vale ressaltar a atuação recíproca já 
em curso, entre organismos brasileiros e chineses 
na área de plantas medicinais, o que abre perspec
tivas para a produção de fármacos_ e QMtlps insu-. 
mos fundament~ par<J a ciência médica. 

_.Di~CL!,$são; em ~rtlo ~ico, ~o Parecer da Co
. rilissãO de_ Relações Exteriores sobre a ~n.SS~:gem 

.. n• rn. de 1988 (n• 1§0[88, na origem), de 20 
de abr:il de__ 19.88,_ pela qual o Senhor Presideli.te 
da República submete à deliberação do Seo~do 
a escolha do Senh()r Ro_naldo Mota Sardenberg, 
J~fubaixa.dor. cto_ BrasiCjunto à QniãO _das Repú· 
blicas SoviétiCas, para, cumulativamente, exercer 
a função ·de EmbaiXador do Brasil junto à Repú
blica Pop~<!f da Mongólia~ 

O SR~ PRESiDENTE (Francfsco ROUemberg) 
~EStá eriCe~-~ à reunião. 

(Levanta-se a reunião às 11 horas e 5 mi~ 
-!!_l_!tOS.) 

MENSAGEI'IS DO SEI'IHOR PRESIDEI'fi'E 
DAREPÓBUCA 

.. N" 141, Í43 a 145/88 (n• 243,247 a249/88, -na origeffi), pelas quaiS o Seilho:r_ ?reslde"nte da 
República, nos tennos do art. 42, item Vl, da Cons
tituiçã_o,_~d~acçr:d:o_ CÇJm o,~ 29.sia _B,esolução 
n9 93n6, do Senado Federal, solicita autõrização 
para que o Governo do Estacto 9-e Mi~as Gerais 
e as Prefeituras Municipais de Patos de Minas 
(MG), Anastácio (MS) e Casa Bl'll!lc~ (SP) possam 
contratar operações de crédito para os fins que 
especifica. - -

(Será' õj::loitunameiite designado relator 
das matérias.) 

O arcabouço juódico_ que rege as relações_ bila
teri!lis já é bastante diversificado e cobre-~ ~~s 
do comércio, da ciência e recnologia. da_ cull\lfa, 
da utilização pacífica da energia nuclear. , . 

Nos últimos meses, vêm sendo discutldQs, com 
o GoVerno da China diversos acordos que com
pletam a gama de convênios já existentes_ e que 
deverão ser assinados durante a minha visita. Tais 
instumentos deverão abranger ativldades de coo
peração nas áreas energética, espacial, de tecno
logia industrial, de transportes e _de recui"SO$ mise-
rais. -

No ·que_ diz respeito ao c::omérclo-,- as coriver
- SaçOE:s qu"e pretendo manter com as m~ altas 

autoridades chinesas terão por objetivo a criação 
de c::ondições para o incremento das trocas bilate
rais, dando-~ particular ênfase ao estabelecimen
to":de-iriCentivos á irilciativa privada. 

· Minha visita dará igualmente oportunidade'" a 
que se amplie, no mais alto nivel, o diálogo entre 
o Brasii ·e a China sobre as principais questões 
internacionais. 

Brasílii, 24 de junho de 1988. ~José Samey. 

A publicação 

AVISO DO JIIINISTRO-CHEFE DO 
GABII'IETE CML DA PRESIDé'ICIA 
- DA REPÓBUCA 

NQ 486/88, de 21_ do-corrente, encaminhando 
cópia do Aviso rf. 252, de 6-6-88, cçm os esclare-
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cimentos do Ministério das Minas e Energia sobre 
os quesitos const;antes do_R~querimento n9 145, 
de 1987, de autoria do Senadar·Tecl.ánio Vilela 
F~ho. · 

PROJEI'O DE LEI DO SENADO 
N• 51, de 1988 

Assegura um dia de folga por mês aos 
presidentes de assoda.çóes de classe, 
para tratar de lntereues da enlidade, ..,. 
munerando-ae a falta. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. }9 É assegurado aOO presidentes de sfu.

dicatos e assoda_ç~ de,c:::lé!ss,e um di~ de folga 
remunerada por mês. na empresa em que traba
lhe, para atender aos interesses da entidade sindi-
cal a que serve. _ - _ _ 

Parágrafo único. A folg_a de ciue" trata este artigo 
implica em dispensa do pontO e de compare
cimento ao local de trabalho. 

Art. 29 Esta lei entra em viQor na data' de sua 
publicação. 

Art. 39 _ Revogam-se as disposições e:m con
trário. 

Justlllcaçáo 

Os presidentes de associações, em muitos ca
sos, por perseguição de ~us chefes, são impe
didos de sair do trabalho durante o expediente, 
para tratar de assuntos de_ interesse dos associa
dos, assim forçados a perder días de serviço, além 
de fic:ar constando de seus assentamentos a falta 
ao trabalho. 

Trata-se de uma arbitrária posição patronal, que 
não prejudica, apenas, a harmonia das relações 
entre empregador e empregado, mas resulta em 
prejuízo financeiro para o trabalhador, pelos des
c:ontos resultantes no salário e nas férias. 

A aprovação deste projeto eliminará esse abu
so. 

Sala das Sessões, 27 de junho de 198a -
l'lehon Carneiro. 

ATO DO PRESIDEMfE 
N' 90, de 1988 

O PresJdente do Senado Federal, no uso das 
atnbuições que lhe c:onferem os artigos 52~-itein 
38, e 97, inciso IV, do Regimento Interno,_~ 
conformidade com a .d~egação de_ competência 
que lhe foi outorgada pelo Aro n9 2, de 1973, 
revigorada pelo AttJ da Comissão Diretora n9 12, 
de 1983, de acordo tom o disposto na Resolução 
J19 130, de 1980, e tendo em vista o que coitsta 
do Processono_(l()5760!88-7, resolve retificar_o 
IW n_9 74, de 1988, desta Presiêiêitda, para auto
rizar a contratação, sob O regime jurídico da Con
sotidação das Leis do Trabalho e do Fundo de 
Garantia por Tempo de Serviço, da senhora Vânia 
Maione Alves Nina para o emprego de. Assessor 
Té<:nico, com o salário mensal equivalente ao ven
cimento do cargo DAS-3, a partir de 15 de junho 
de 1988, com lotação e exercício no Gabinete 
do Senador Saldanha Derzi. 

Senado federal, 24 de junho de 1988.-Sena
dor H-~ Presidente. 

DIARio DO CONGRESSO NAOONAL (Seção D) 

, ATAS DE COMISSÃO 
COMISSÃO 00 DIS11UTO FEDERAL 

1• R.;uldão~ ,.;.,.,e;.. em 1 del junhó de i 98& 
· As nove hciras e trinta minUtoS do 'dia· Sete' de 
j~o de mil ~e~s e oitenta'e· OitO; na- Sala 
de reuniões da Comissão, ·Ata SenadOr A.iexándre 
Costa, presentes os Senhores ·sena40res· Meiia 
FI1ho, Presidente, Alexandre Costa, Edison Lobão, 
Pompeu de Sousa. Mauro Berievides, Sa1danht~ 
Derzi, Ronan Tito, Mauricio Co(I'êa,-Ch-ãgãs Rodri
gues, Mansueto de ~ e: fr\<?.urt? ~Qes, reú
ne-se a Comissão_ do Distrito Federal. Deixam 

_de comparecer. por motivo jÜStifté::i.:\do,' os senho
res Senadores Albano FranCO e lrain Saraiva. Ha· 
Vendo número reQLmeritaí," o-Serilió'r PTésídente 
_d~Jara abertos os lrabalhàs e diSPensa a leifura 
daAJ:a da reunião anteiior, que ê dada como apro
vada. Em seguida, o Senhor Presidente informa 
que a presente reunião se destina à apreciação 
do Relatório apresentado pelo Senador Mauricio 
Corrêa, aprovado na Subcomissão do Distrito Fe-
deral, criadã para apurar possíveis irregularidades 
oc:onidas na Concorrência Intemaciona.l n9 1/87, 
realizada pela Caesb. Prossegüiildo, o Senhor Pre
sidente coloca a matéria em discussão, <:once-

-- derido a palavta, pela ordem, ao SenhOr Senador 
· Edison Lobão, que levanta uma questão de ordem 

--= SObre as irregUlaridades na conStituição da Sub-
comissão, conforme rec:wso apresentado, anexa
do a esta Ata. Osam da palavra para. contestar 
.sobre a referida questão de ordem os Senhores 
Senadores Pompeu de Sousa, Mansueto de Lavor 
e_ Chegas Rodrigues. Novamente com a palavra, 
o Senhor Senadol- Edisori Lobão justifica a nulida
de da Subcomissão, alegando estar apoiado em 
c:jnco pontos do Regimento Interno do Senado 
Féderal. Após longa discussão do• Membro• da 
ComisSão, o Senhor ~nadar ~-dail!ta DeiZi soli
cita Vista ao recurso apresentado pelo Se"nhor Se
nador Edison Lobão, o que foi contestado peJos 
Senhores Senadores Chagas Rodrigues e Pom
peu de Sousa, alegando que esta solicitação já 
havia sido requerida em reuniões anteriores da 
Sub<::omissão. Usando a palavra, o- Senhor Sena
®r Edison Lobão informa que esta i; a primeira 
reunião d2l Comissão, podendo deste modo ser 
totlcedido o pedido de vista. Em seguida o Se
nhor Senador Pompeu de Sousa solicita vista em 
conjunto, o que ê atendido pelo Senhor Presi
dente. Nada mais havendO a tratar, enterra-se 
a reunião, lavrando eu, Carlos Guilherme FonSe
ca, a presente Ata que, lida e aProvada, será 
assinada pelo Senhor Presidente, determinando 
qUe-as notas taquigráficas sejam publicada$ na 
futegra, em anexo a esta Ata. 

ANEXO A ATA DA PRIMEIRA REUNIÃO 
DA COMISSÃO DO DISTRrrO FEDERAL. 

>~ REIIL/ZIDA EM SETE DE JUNHO DE MIL 
NOVECENTOSEOITENTAEOFTO.NASA· 
LA DE REUNIÓES D)l COMISSÃO, ALA sE
NADOR ALEXANDRE COSTA. • . 

· Presiden~: Seri.ador Meira Alho 
\!ice-Presidente: Senador Edison lobão 
(Íntegra do apanhamento taquigráfico da reu-

nião.) 

O SR. PRESIDENTE (Meira Filho) - Sob a 
proteçio de Deus, iniciamos os nossos trabalhos. 
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Havendo quorum para deliberação, iniciamos 
esta sessão. 

Á pauta dos noSsos trabalhos é a Seguinte: 
Apreciação do relatório apresenta_do pelo sena-

dor Maurício Corrêa, aprovado na SubcomiSSão 
.do D~ito !7ederal, que foi criada para apurar 
~eis i_rregularidades ocorridas na Concorrên
da lnternã.Cicirial n9 1"187·, realizada pela Caesb. 

_Está Presidênc.:ia cumpre o dever de comunicar, 
aos Srs. Senadores presentes, ofício que vem de 
receber do ilustre Senador Maurício ~orrêa, qt!e 
~ O_Rel_ator da SU_bçomissão. ~o ofíc!o":?· ~ ~ 
?_s~un~te: 

"Cotfi. teferênéia à minha cunvocação para 
cólilpareêer amanhã, dia ·7 do corrente, às 
9:30~- éi esta CoiniSsãó, qu~ndo. será ã.pré.. 
dado o rél~rio por rhim apresentado sODre 
irregularidades ocorridas na Cohcõrtênc:ia ln· 
temacional no 1/87, comunico a V. Ex', na 
forma do art. 92 do Regimento Interno do 
sen-ado, a impossfi)ilidade Qe m~u compare
cimento, em virtude de compromisso, no 
mesmo dia e hora, na Comissãp Parlamentar 
de Inquérito, criada pela Resolução n\> 22/88, 
quando ·deverá depor o Dr .. José Tavate:s de 
AraújO Júnior. · 

Apresento a V. Ex!', na oPortUnidade; pro
- testas de alto apreço e elevada considera
ção." 

A palavra é franqueada aos Srs. Sen~dor~ 

O SR. POMPEU DE SOUSA- Sr. Presidente, 
levanto uma dúvida sobre a possibüldãde de dis
cutirmos o mérito deste relatório, quando o seu 
próprio autor não está presente. E é i! J>eça capital, 
é o _fundamento mesmo desta reunião, que tem 
por objeto aPreciar este re_latôrio. Eu me Süi'preen
cto- que o Sr. Relator não esteja presente, acho 
realmente pouco compreensLvel que S. EX' não 
tenha podido vir. Mas considero esta uma situação 
inteiramente irregular, porque o autor do docu
mento não está presente para discuti~lo, eu não 
compreendo que aliás ele não tenha vindo. Mas 
é a dúvida que levanto. Sr. Presidente. 

O SR. SALDANHA DERZI-Sr. Presidente, pa
ra contestar. 

O SR. PRESIDENTE(Meira Filho)- Pois não. 

O SR. SALDANHA DERZI - Sr. Presidente, já 
ouvimo?. passamos horas ouvindo o relatório do 
eminente Senador Relator Mauricio Corrêa, ãssis
timos,- recebemos e também tivemos oportUni
dade de ler ... 

O SR. PRESIDENTE (Meira Fdho) -0 relatório 
foi enviado a todos os Senadores. 

O. SR. SALDANHA DERZI - V. Ex' mandou 
para todos, ·e tivemos muito tempo para examinar. 
Realmente lemos tudo, e estamos perfeitamente 
capacitados a resolver, a decidir. Agora, se o Rela
tor n_ãC? vier hoje, não vier amanhã, atê quando 
vai isso? Eu acho que nós temos é que dar uma 
decisão, isso já _está uma novela muito longa, e 
devemos dar uma decisão. Essa é -a ·rnrtma opi
nião. 

· O SR. PRESIDENTE (Meira Fdho)-Eu apenas 
acrescentaria ao nobre Senador Pompeu de Sou
sa que, em havendo quorum, nós aqui eStamos 
para as dellberações. 
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O SR. POMPEU DE SOUSA-: Sr.- Presidente, 
V. E:J(- é testemunha do meu interesse para qUe 
esse assunto não fo~ procrastinádo, não fosse 
adiado, não sofresse nenhum adiamentQ, Sêjâ por 
oficio escrito, seja pessoalmente, insistíndo cóm 
v. Ex" para que nóS façamos eStã reUhiãó, mesmo 
porque os trabalhos da obfa éstão'sEmdo realiza~ 
dos e nós estamos sendo confrontados com wna 
sitUação de ser postos diante de um fato consu
mado. Quando nós terminarmos os nossos traba
lhos a obra estará terminada sem possibili_dªde 
nenhwna de alternativa. Portanto, daí o empenho, 
e V. Ext é testemunha, todos ~o testemunhas, 
mas sobretudo V. Ex', porque eu tenõO me empe
nhado junto a V. Ex", seja por oficio, seja pessoal
mente, para que essa convo-cação fosse feita o 
mais cedo possível, para que pudéssemos delibe
rar, tempestivamente. Entretanto, o sucessivo 
adiamento que sofreu, realmente çriou esse pro
blema da coinddência com a reunião, segundo 
alega o Sr. Relator, coincide c_om a reunião da 
Comissão Parlamentar d.e InqUérito sobre irregu· 
laridades na administração pública, enfm, a ativi· 
dade da Comi$são ele Corrupção, a CPI da Cor
rupção. 

Eu acho isso lamentável, porque diante de qual
quer assunto dessa natureza, em que está em 
discussão uma matéria que foi considerada im
portante, tanto que a SubcomissãO foi criada, que 
o autor do documento não esteJa presente para 
defender o seu documento, Quer dizer, eu, inclu
sive, manifestei essa estranheza, justamente aqui 
à assessoria de S. Ex', pOrqUe ·cohsidero a defesa 
do relatório dele, vamos dizer, uma peça obriga· 
t6ria da nossa reunião. 

O SR. PRESIDENTE (Meira Filho)---, Eu ape1121s 
queria ratificar as palavras do austre Senador Sal
danha Derzi, quando ele disse que todos nós rece· 
bemos o relatório e que ele foi exatamente, entre
gue para que todos tomassem conta, ficassem 
apar do relatório do ilustre Senador_Maurício Cor
rfe. Mas, em todo caso, ainda submeto ao Plená
rio a questão de V. Ex' 

Há algum Senador que queira se manifestar 
a respeito? 

O SR. ALEXANDRE COSTA- Não, ê um as
sunto já pendente, que todo mundo conhece. O 
principal é submeter à Comissão, porque n6s te
mos outros afazeres. Eu, por exemplo, tenho duas 
reuniões e quero terininar. O que propõe nesse 
relatório é absolutamente inexistente, Sr. Presi
dente. Propõe-se fazer um trampolim para o go
verno do Distrito FederaJ em cima do Lago Para
l"llá, que é flúido. Não dá. T rampoJim para o go-
verno do Distrito Federal se faz é nos palanques, 
nio em cima das obras públicas. De maneira 
que eu peço a V. Ex" que submeta à Corilissão, 
imediatamente, para que se possa resolver esse 
assunto defmitiVamente agora. 

O SR. PRESIDENTE (Meira Filho)- Estoure
cebendo um comunicado de que a Comissão 
de Inquérito estará se reunindo, ininterruptamen
te, daqui para frente, até o dia 23 deste mês. 
Conseqüentemente, acho que, hoje, nós teremos 
que equacionar e solucionar essa que_stão. 

Com a palavra S. Ex!, o Senador Edison Lo_pão. 

O SR. EDISON LQBÁO -Sr. Presidente, Srs. 
Senhores. 
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Faço referência-ao OfíciO h\>·210; de 16 de de
ZeffibrO ~ úTtinio, atraVés -do ciual o Presidente da 
Cohi!Ssão-dõ DiStrito Federal'encalniilha-se o tex
to.- dO relatório apresent.ado pela. Subcomissão 
constituída~ para _apurar posSweis irregu]aridades 

·ocorridas na· conCorrênCia intenlaciortall/87. 
A Subcorrussão foi cOnstituída, a requerimentO 

do nÓbre sehâdor POmpeu de SOusã; Com apOio 
no~-~- 74e 165,doRegimentolntemodo Sena
do Federal, e aprovado pela ComisSãQ. do Distrito 
Federar pelo voto de minerva, na rei.Jilião do dia 
.8 de setembro de 87. ' 

As normas regimentais 
(Cont. a leitura do Sr. Edison Lobão) 

Sr. Preside.nte, quanto ao mérito da questão 
não encontramos razões para o cancelamento 

_ ~~:ç>nc(:nrên~a e.pafalisação das obras, que são 
de ~damental importância para o Distrito Fede
ral e que já se encontram em adiantado estágio 
da execução. 

__ A vista disso, -dos fatos apontados e das dispo
sições regimentais e constituc~onais citadas, pro
pon~ a nulidade _do relatório ~a Subcomissão. 

O SR. POMPEU DE SCXJSA - Sr. Presidente, 
V. Ext lne dará a pa]avra? · 

O SR. PRESIDENTE (Me~a Filho) - Primeiro 
devemos colocar em ·discussão a questão de or
dem levantada pelo ilustre Senador Ecllson Lobão. 

O SR. POMPEU DE SOUSA - É sobre esse 
assunto que eu gostaria de falar, se V. ~ me 
desse a honra. 

O sR. PRESIDENTE ~(Meira Filho) _:Tem a 
palavra V. Ex' 

Q SR. POMPEU DEc SOOSA - Venlico, pela 
brilhante e laboriosa exposição que S. Ex', o nobre 
Senador Edison Lobão, nos apresentou, com 
uma grande fundamentação escrita, S. Ex" quase 
que cassou o mandato desta Comissão, quase 
que disse que esta Comissão não pode mais nem 
funcionar, está quase sem mandato. Claro que 
não é. O que, aliás, a mim, como representante 
do Distrito Fedefal no Senado Federal e no Con· 
gresso Nacional, seria muito grato, porque Sigi1ifi
caria que já teriamos instalado o Legislativo local, 
que é a Câmara Distrital, a Assembléia Distrital, 
aliás. 

Mas, de qualquer maneira, a verdade é que· 
esta Comissão existe e funciona de acordo com 
os dispositivos em vigOr, não apenas os constitu· 
cionais, mas, especificamente, O que está sendo 
discutido; na preliminar, na questão de ordem, 
é a legitimidade ou não do voto de um dos inte
grantes da Comissão, que é o Suplente, Mansueto 
de Lavor, porque foi pelo voto dele que se gerou 
o empate, obrigando o Presidente da Subcomis
são a dar o voto de desempate, conforme manda 
o Regimento. 

S Ex' mesmo, o Senador Edison Lobão, na 
sua exposição, leu o§ 49, doart. 74, que diz expres-
samente <?_-seguinte: - · -- -

"No fUndoriamento das Subcori1iss0es, 
aplicar-se-ão - portanto, nesta Subcomis
são também -, no que couber, as dispo
sições deste Regimento relativas ao funcio
namento das Comissões Permanentes." 

Então, subsidiariamente, é o Regimento das 
Comissões Permanentes _que regula o funciona· 
rnento desta Subcomissão. 

E. no art. 90, _está previsto justamente a au_sên· 
cia de titu1ares para número e decisão válida_ nas 
Comissões Permanentes, aplicáveis, portanto, a 
esta SUbcomissão. 

Diz o art.._90: 

"Em caso _do irrijJéçlimento temporário de 
membro de Comissão, se não houver su
pfente a convOCar, o Presid~nte deSta solici
tará à Presidência da Mesa a designação de 

· substituto, devendo a escolhã recair no caso 
em que não ~aja suplente a convocar." · 

Oaro que havia suPlerite a convocar, tanto que 
'o suplente já estava até presente, que foi o_ u~ 
Senador Mansuet9 de ~vor, qUe aqui COmpa
receu, dando realmente_ uma demonstração !1<> 
seu apreço, da importância..que dava ao trat?a1hQ 
desta Comissão e.ao.trabalho específic_o_da_Sub
comissão, de vez que este trabaltto __ se tomara 
um acontecimento da mais alta repercussão na 
opinião pública. 

Portanto, S. Er aqui estava presente e aqui 
.fuiidoli.Ou legitimamente, de acordo c_õm o <fis.. 
posta,ri.O Regimento Interno do Senacl.o Fede~_. 

ne forma que me pennito objetar sobre _a v_all· 
.dade da questão_ de ordem do iju_stre Senador 
Edison Lobão. 

O SR. PRESIDENTE (Me~a Filho) -Ainda em 
discussão a·questão de ordem levantada pelo Se
nador Edison Lobão, 

O SR. PQMI'_E;U D~E SOOSA - Y. Ex' me per-
mite acrescentar? -- · ~ -
- E, além do mais, devo -louvar o e5Pírit0 PúblrCo 

do Senador Mans_ueto çie L-avor_ que está, ao~~
mo tempO, na chamada CPI da Corrupção e aqui 
presente, em uma demonstração do dom da ubi· 
qilidade, o que mostra realmente o seu alto espi· 
rito público. 

O SR PRESIDENTE (Meira Filho)-ESta Presi
dência toma sem ef~ito o·c;>ffdo er:n que o ilu~ 
Senador Mauríçio Corrêa cOmunicava a in)possi
büldade de comparecer, uma vez que S. Ex' nos 
honra-com sua presellça. 

Está presente o Senador Mauricio Corrêa. 
Ainda em discussão a questão de ordem ~ 

tada pelo_ilustre Senador Edi_S()n LoQ.ã.o._ 

O SR. MANSGETO DE !JWOR - Sr. Presi
dente, peço a palavra. 

O SR. PRESIDENTE (Meu-a Filho) - Tem a 
palavra o ilustre Senador 1'1ansueto ele- Lavai-. 

O SR. MANSUETO DE LAVOR - Sr. Presi
dente, uma vez que fui citado, e parece que estou 
me tomando o pivô dessa pendência, eu queria 
dizer que, realmente, saí da CPI da Corrupção 
para estar aqui, porque entendo o assunto. da 
mruor importância; creio estilr em jogo não o re
suhado da Subcomissão, da qual, sendo eu su
plente, preenchi com todos os direitos. Esta é 
uma prática da maior importância. Se o suplente 
não pode, na ausência eventual do titular, exercer 
a função parlamentar do titular numa comissão, 
é preciso então revisar o R~mento._ Na própria 
CPI da Conupção, os suplentes, ausentes os titula
res, têm direito a voz e a voto. 

Esta questão, portanto, extrapola o âmbito des
ta SubcomissãQ e o d~ Comis~ dó Distrito Fe
deral e chega, inclusive, a todas as comissões 
do Senado-
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L Sé. reaJmente, por- causa do meu voto - e 
pode não ter agradado, mas no exercício de um 
direito pleno - esse relatório vai abaixo, anu
lam-se os trabalhos desta Subcomissão. Então, 
o que se está atingindo aí não é à própria Subco
missão, não é a-mim, não é-a nada, é à prática 
parlamentar do Senado, como um todo, e das 
suas peças fundamentais, que silo os trabalhos 
das c_omissões. 

Apenas pondero, estranho multo que me quei
rárí'l cassar esse direito, não vejo por que, não 
sinto" por que, se, realmente, o relatório não che
goU a contento da autoridade governamental, 
nem·sempre a gente está aqui para isto. 

Quero apenas manifestai· o meu reparo, no sen
tido de que, sendo eu um suplente desta Comis
são, e não tanto omisso, V. Ex' sabe que enciuanto 
possíve1 tenho estado aqui debatendo todos os 
assuntos que v. Ex' conduz com tarita sabedoria, 
relativos ao Distrito Federal, assuntos admiriis
trativos que interessam a todo o País, ulria- veZ 
que se trata da Capital da República, venho estra
nhar, tendo eu debatido esses assuntos, nunca 
alguém contestou a minha condição de suplente, 
portanto, podendo, a qualquer momento, na auw 
.sência do titular, assumir, de pleno direito e dever, 
a função de titular, na vaga do mesmo. Nunca 
isto foi contestado antes. No momento em-que 
se faz um trabalho de julgamento de uma ação 
governamental, que todos têm o direito de defen
der e de contestar, não vejo por que. Estranho 
profundamente isto. Considero, até, al9"o antidew 
mocrático essa tentativa de me cassar o direito 
de voto e de se querer anular esse re1at6rio e 
os trabalhos desta Subcomissão peJo fato de eu 
haver exercido esse direito de voto. S6 posso su
por que são razões extracomissão e extrasubco
mlssão que estão influenciando. Mas não quero 
fazer qualquer julgamento sobre isto. Quero ê fa- . 
zer vaJer o meu direito, isto é, assumi, naquele 
momento - era titular, uma vez que o titular 
nio estava e o suplente é titular quando assume 
-, exerci o meu direito a voto, com· minha cons
ciência, à luz dos dados que foram col~dos neste 
relatório circunstanciado do nobre senador Mau
rido Corrêa. Formei -niínfiã: COnSCiêild8 e dei um
voto com espúito público, tanto quanto o de V. 
Ex', quando presente, à luz dos dados que foram 
ooletados nesse re1at6rio circunstanciado do no
bre Senador Maurício Corrêa. Por minha cons
~cia, dei um voto com espírito público, tanto 
quanto o de V. Ex' quando preside esta Comissão. 
Tanto quanto ao do senador Edison Lobão; -quan
do fez o seu parecer, que eu discordo. Discordo, 
apenas, porque está embutido nele algo autori
tário, que é o fato de que, qUando rião se gosta 
de uma posição, se tenta anulá-la e rejeitá-la É 
isso o que eu estranho e peço a V. Bel', que tem 
conduzido essa Comissão do Distrito Federal Com 
a maior sabedoria, com o falr play que lhe é 
característico, que não pode, absolutamente, ad
mitir uma prática dessa, é um precedente tenivel 
para nós. No momento em que o Presidente, o 
Governador- e- no-easo-de outras comissões 
-i o Poder EXecutivo, o Ministro Antônio- CarloS 
Magalhães e tantos outros que estão por aí a fusti
gar o Poder Legislativo, no momento em que 
os de Senadores, anular trabalho-de Comissão 
e, então, ficamos aqui num faz-de- conta. E, nós 
não estamos aqui para brincadeira. Os nossos 
Il_landatos no meu entender, e acho que no enten- . 

der dos Srs., são delegações muito- sérias conce
didas a nós pelo povo. Não estou aqui para dar 
lição a nenhum dos nobres Senadores, a quem 
muito respeito, mas, eu não estou aqui para ver, 
ae graça, -tolhidos os meus direitos. o méu voto 
é sagrado, a ele não renuncio em hipótese algu
ma. Ele sai daqui dessa Comissão, queria apenas 
dizer a V. Ex' que _o meu võto é saQrado. Eu o 
fiz com tanta responsabilidade como os Srs. agem 
qUando dão os seus votos no plenário ou nas 
comissões. Não é por ter desagradado "a" ou 
a "b" que ele vai ser anulado de graça assim 
1100. Eu não-acéito 'eSsa pravoca~ão, eu não aceito 
êSSa práti·ca -anttderriocrática. Por isso pondero 
á_V. El<', maiS Uinã veúégiitrando o espírito públi
co de_ V. Ex', ·a sabedoria com que preside esta 
Cóinissão que, realmente, e tudo não depende 
de V. Ex'J_ estendo ~ apelo aos nobres Sena
dores desta Comissão, que não se faça um tão 
negativo precedente na nossa Pr~ca parlamen
tãr. Muho obrigado dos senhores. 

O SR. OiAGAS RODRIGUES~-Sr. Presidente, 
peço a palavra pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Meira Fdho)- Agradeço 
a V. Ex' as referências elogiosas à Presidência 
corno, também, aos nossos nobres colegas. 

Devo dizer a V. Ex' que estamos procurando 
trilhar os çaminhos democráticos. E tanto isso 
é verdade que a questão de ordem levantada pelo 
ilustre Senador Edison Lobão está sendo posta 
em discussão, é dq disçl!ssão que nasce a luz. 
ll~ Senador Chagas Rodrigues, tem V. EX 

a palavra. 

O SR. OlAGAS RODRIGUES- Sr. Presidente, 
eu estava noutra Coniissão, procurando dar a mi
nha colaboração. 

O SR. PRESIDENTE (Meira Filho)- Esta Presi
dência agradece a deferência que o Sr. está tendo 
conos-co· em sair de uma COmissão e Vir para 
cá. 

~ O -SR. OiAGAS RODRIGUES - Muito obri
gado. 

E, acabo de ~ornar conhecimento de _que o 
nobre Senador Edison Lobão levantou uma preli
minar ou uma questão de ordem no sentido de 
que a vótãÇ:ã6 oü o voto do nobre Senador Man
sueto de Lavor parece que teria sido um voto 
irregular - se bem entendi ~ e, conseqüente

_rrum_t_e_,_e_stari_a_nula aquela votação. O nobre Sena~ 
dor Edison Lobão, eu não tive o prazer de ouvir 
o seu trabalho e, me parece que essa foi a_conç:lu
-~. no sentido de que o voto dado pelo nobre 
Senador Mansueto de Lavor teria sid9 irregular. 
Foi essa, nObre Senad-or? · 

O SR. PRESIDENTE (Meira Füho)- Nobre 
Senador Edison Lobão, V. Ex' está sendo interpe· 
lado pelo nobre Senador Chagas Rodrigues. 

O SR EbiSOl'l LOBÃO -0 pedido de esclare
dmento_ eu respondo ao nobre Senador Chagas 
Rodrigues e, de algum modo, dou, também_._ uma 
eXPHcâÇão aO Senador MansuetO de Lavor dizen
do que S. Ex!' não estava presente, ·realffiente, 
quando proferi o meU voto, e eu conduo o meu 
voto invalidando o_ trabalho da subcomissão cal· 
cado em 5 pontos e não apenas em 1, que é 
o voto do Senador Mansueto de Lavor. São 5 
pontos distintos e todos eles com base no Regi-
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mento. Então- pelo que percebo .:.::.. pro·rura-se 
centrar a oposição ao meü voto·.:....:. apenas no· 
fato -de que pelo meu entendimento; que não é 
apena·s meu, é_ _do Regimento Interno, o Senador 
Mansueto_ de Lavor, eminente. Senador "da Repú
blica, que tem tido; de fato, uma participação in
tensa noS trabalhos, não apena~ de'sta ComissãO, 
como do Seiiado· Federal, da Assembléfa Consti
tuinte, intensa participação, mas S. EX' é suplente 
desta Comissão, assim ComO eu sou suplente 
em outras Comissões, e na condição de suplente 
S. Ext não poderia ter substitui do, em caráter per
manente, o Senador Chagas Rodrigues, que é 
titular desta Comissão, havia sido indicado mem
bro efetivo_ da subcomissão. Esse é um dos pon• 
tos alegados para que eu chegasse à conclusã~ 
que cheguei. 

O SR. CHAGAS RODRIGUES '---Sr: Piesiâeri!e, 
eu não Conheço os outros fundamentos ... ___ _ 

O SR.. POMPEU DESOOSA- V. E><' permfte 
um aparte, nobre Senador Chagas RO&iQues? 

O SR. CHAGAS RODRIGUÉS --'-Pois não. 

OSR. POMPEU DE SOOSJ\'---5. E><', oS•nador 
Edisoit Lobão, acabou de dizer que deu o-seu 
voto, me surpreendendo profundamente, porque 
não_eStava em votação ainda. s~ Ex' levantou Uma 
série de objeções ao r_elatório, ao mérito do relató
rio, ao texto .dQ re1atódo, quer dizer, algumas das 
quais chegam a ser espantosas~ Como por exem
plo ele_ alega qtJe o relatório tem que _ser sintéti_co, 
o relatório foi muitO_Iongo. Ora, o relatório é sin.té
tico rias suas_ cOnclusões~ mas na sua fundamen
tação pode ter o tamanho que quis_er, ,e quanto 
mais fundamentado melhor. Mas isso é questão 
de voto e virá depois. O que hõuve é que- S. Exf 
levantou uma questão de ordem sobre a validade 
da própria- dEidSão da Subcomissão, baseado no 
voto do Senador Mansueto de Lavor. Portanto, 
não está ainda~ ao 'que me parece, Sr. Presidente 
-e V. Ex' é o homem que preside esses trabalhos 
e pode nos informar com absoluta segurança-, 
V. EX' ainda não pôs. ao que- eu saiba, a votos 
o relatório; quer dizer, foi levantada uma questão 
de Ordem, isso-é preliminar. E S. EX•, a sua-expo.. 
sição foi tão fundamentada, foi tão bem prepa
rada, ele procurou arrazoados tão extensos e tio 
numerosos que seu voto foi quase tão extenso 
quanto o relatório. EntãO $. EX-' antecipou-se e 
já antecipou o voto, que eu não· Sf3bia que S. 
EX' estava dando na hora indevida 

O SR OiAGAS RODRIGUES -Sr. Presidente, 
eu vou ·encerrar á minha invervenção. 

O SR. EDISON LOBÃO - V. Elo permitiria 
uina ligeira interrupção? 

O SR. O!AGAS RODRIGUES'--- Pois não. 

O SR. EDISON LOBÃO -Eu não disse <iue 
_o voto do Senador Maurício Corrêa deveria ser 
sintético, quem·o dedara expressalfiente é o art 
74, do Regimento Interno, que diz o seguinte: 
"Os estudos e levantamentos realizados pelas Co
missões e Subcomissões ·concluirão por um rela
tório sumário." Não sou eu quem está dizendo, 
quem o declara é o art. 74. 

O SR. CHAGAS RODRIGUES - Muito bem, 
não quero invocar Vieira que dizia que nem sem
pre se tinha tempo para ser breve; mas, de qual-
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quer modo, eu não tive o prazer de ouvir. Certa:. 
mente, o trabalho do nobre Senado.rvai se_ r q_l;)jeto 
de discussão e _acredito que o primeiro a se pro
nunciar sobre ele deverá ser_ o_ relator, que é _o 
Senador Maurício CoiTêa;Mas se o no~re S~nador 
me pennite, tanto o do Mararlhãó- quanto o. cfo 
Distrito Federal, no- qu~ tange à substituição, isso 
é matéria vencida, Sr. Presid,en~. a matéria deve~ 
ria ter sido levantada na hora em que hotNe pro
nunciamento. Se naquele momento ninguém ... 

O SR. EDISON LOBÃO -, FoU~antado sim .. 

O SR. CHAGAS RODRIGUES- Foi levantado. 
Então aquele era o momento exato de ter-sido 
levantado. Não houve nenhuma decisão Sr. Presi:. 
dente? Se não houve nenhuma de<:isão, e se _V. 
Ex' acolheu o voto, nessa altura n6s não Pódemos 
mais, porque houve uma precaução, a não ser 
que tivesse havido urna espécie- de recllfS() da 
decisão de V. fX1 

O SR. EDISON LOBÃO - Houve recurso. 

O SR. CHAGAS RODRIGUES - Então V. EX' 
recorreu para o Plenário da Comissão. Então é 
da competência do Plenário apreciar o_ recurso, 
porque __ também __ e~,.~_tinha o~do que V. ~iria 
decidir. Então s~ria, já que houve o recurso para 
o Plenário da Comiss_ão, Cli@QSabe à Cqmis~o 
apreciar também esse recurso e tecposto em 
tempo hábil. Era o que queria dizer, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Meira Füho)- Continua 
a discussão. . _ 

Com a palavi'a o Senador Maurício Corrê2Çre]a
tor da subcomissão. 

. O SR. MAURfCIO ÇORRt:A-Preliminarmente, 
eu gostaria, poís ouvi que V. Ex" fez referência 
que eu havia feito um oficio, dando informação 
de que não poderia vir e depois vim ... 

O SR. PRESIDENTE (Meira Filho) - Exalo, 
manifestei meu C:'ori.tentainênto com a presença 
de V. EX' 

O SR. MAURÍQO CORR~-0 prazer é meu. 

Tinhamos - na verdade, estamos tendo -
reunião na CPI na Comissão de Firiãnças; é qüe 
em todas as duas comissões procura-se apurar, 
exatamente, favores indevidos, corrupção, inter
mediação, e o que se examina aqui, nesse aspec
to. no meu modo de entender, _é tão grave quanto 
o que se examina lá; mas, hoje, o foco está a_qui, 
a prova está que quase todos os integrantes_ da 
Comissão estão presentes. Daí.__eu ter opta9o por 
me ausentar de lá e vir aqui. 

Gostaria de indagar do Senador Edison Lobão 
qual foi o artigo a que ele se referiu, de que o 
relatório tem que ser sintético; V. EJcf parece que 
falou. o art. 74? Qual foi o artigo que V. Ex1' diz 
que o Regimento fa1a? 

O SR. EDISON LOBÃO -É o art. 74, que 
diz: "Os estudos e levantamentos realizados pelas 
Comissões e SJJPcqmlssqes @ç.luirão po! __ ~m 
relatório sumário, que serijl· súbmetido à aprec~a
ção do Plenário da Corilis.São pata_: um exame 
das providências e sugestões cabiveis." _ 

O SR MAURÍCIO C~- Sr. Presidente, 
evidentemente que o espirito ·desse artigo é o 
de que a conclusão é que tem que ser sumária, 
e a cond~o foi mais do que sumária, porque 
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propõet.iiTia proVidência que.ct Comissão do Di:s~ 
trj~ f~q.~ral poderá acatar ou não .. 

Gostaria âe dizer, Sr. Presidente, que apresentei 
esse relatório ·com a preocupação de servir à cida
de. de Brasília, de servir ao Brasil, no cumprimento 
do. meu dever. 

Entendi que essa concorrência deverá ser anu
lada e estou c.o_nvencido disso. 

O direito se sobrepõe a questiúnculaS, a filigra
naS regimentais, quando esses dispositivos r'lâo 
carãttêtizam a anulação de um procedimento. 

N(). caso. em espécie, o que se verifica, pelo 
_citie_pUdê défm;enaer do vã-to do Senador Ediso.il_ 
Lobao,- é que S. Ex- apontOu alguns incidentes 
({e natureza regrinentaJ cJUe não caracterizc;~.riar:n, 
afiSolutaniente, a milidade dO que foi dito até aqui.: 

O interesse público, Sr. President~. está acima, 
disso. Estamos procurando, exatamente atra~ 
desSa SUbcomissão, a verdade, esclarecendo à 
população, esclarecendo ao povo do que real~ 
menfe~çqf:®~eü. 

Acredito que não seria a caso de entrarmqs, 
aqui, em polémicas jurídicas no que tange aos 
aspectos regimentais. · -

Podéi'á V. EX' proceder à votação imediatamen
te, sobretudo porque estamos nª' iminência de 
Votár"no Plenário do Senado- parece que esta
mos sendo chamados lá -, tudo indica que o 
mais ·prudente seria V. Ex' colocar em votação 
o que já está mais do que esclarecido. 

cr SR. PRESIDENTE (Meira Filho) - Ainda 
com a pálavra o Sf:nador Saldanha Derzi. 

O SR. SALDANHA DERZI- Sr. Presidente, te-_ 
queira )listas. 

O SR. POMPEU DE SOUSA-V. EX' está pedin
do vistas do processo ou do relatório? 

O SR. SALDANHA DERZI - Do processo e · 
de tU:ClO. ---- -

- -. b SR. POMPEU DE SOUSA -V. EX' declarou 
que ·conhecia o relatório minuçiosamente,já tinha 
lido ·o -relató_rio. . _ 

• OSR. SALDANHADERZI -Mas eu não conhe
ço bem o Voto do nobre Senador Lobão; quero 
fazer um estudo mais acurado disso tudo e _rever 
o relatório do emin~nte Senador Maurício Corrêa. 

O SR. MAURÍdO CORRtA - Sr. Presidente, 
tenho para mim que não é possível a concessão 
dess8. vista, _salVei na própria reuniã_o. Q~st:aiJa que 
-a aSsesso;ria invocasse __ s~e~_e5Séi~Yista poderá ser 
.conce.dlda. Pode pedir a Vista na reunião, ou pode
rá ter a vista fora da reunião, com um prazo? 
GOstaria d~s.a informação, porque: não estou sa
bendo. 

O SR. ASSESSOR- Pode ter 5 dias para pedi
do de vista-. 

O SR.PRESIO:El'IT):: (Meira Filho)- Vou exa
minar depois - não sei -, m~s se ê um ·direito 
dele, tem que ser asse~do. 

. O SR. CHAGAS RODRIGUES -Sr. Presidente, 
pela ordem. 

O SR. PRESfbEtrfE.(Meir8 Filho)- Pois não. 

O .SR.. CHAGAS RODRIGUES- Veja V .. Ex•, 
Sr. Presidente, o Relator apresentou seu trabalho, 
emitiu a sua 'onclusão, enfim deu seu parecer. 

O nobre colega pediu vista deste trab41ho, para 
se pronunciar, e trouxe o seu voto. 

O SR. PRESIDENTE; (Meira Filho)~ Do S.eflll
dor Edison Lobão. _ 

. O SR. CHAGAS RODRIGUES - É, agora nós 
estamos no pedido de vista de vista, é uma segun
da vista. Amanhã, se o nobre Senador Sa1danha 
Derzi trouxer o seu trabalho, outro poderá pedir 
vista do trabalho. Eu acho, Sr. Presidente, que 
o .objetivo é um pronunciamentoc Eu ri.ão ·creio 
que tudo exista Oa fetra do Regimento. Eu con
f~ a V. EX' que eu-fUi Deputado, fui üder, est~ 
voltando, aqui, cheio de problemas, _mas isto é 
contra o espírito. Se fOr assiin;-nós nunca trabalha
IJlÇS. Pprque, se, cada um pedir _vista, __ então, eu 
sugiro ao n9bre Senador, ao nobre Uder, se nio 
seria possível V. Ex~ suspender os trabalhos, para 
que S. Ex', durante seis horas, e nós voltaríamos 
à tarde, porque se nós adotarmos esse princípio, 
aqui, nós não vamos votar nada, porque, se cada 
c,ompanheiro, numa Comissão, pede vista do tra
balho, depois trás, outro pede vfsta, e, assim, nio 
haverá, Sr: Presidente, pronunciamento de nenhu
nlã comissão, sobre nerihum assunto. Existe- a 
chamada vista coletivá quando, nos Tribunais e 
nas Comissões. Assim era. Eu confesso a V. Ex' 
que, com tanto aSsun:to a· _examinar, não sei se 
a1gum, maS eu apelariã:para o Assessor da Comis
são se exiSte algum dispositivo que permita a vista 
de vista. Se isto~ .. expresso. Se for eXpresso, Sr. 
Presidente, eu quero que se cumpra o Regimento. 
Agora, se isto não for expresso, eu faria um apeJo, 
e issO va1e para qualquer outro assunto que venha 
a ser examinado aqui, inclusive, e, caso eu venha 

-a pedir vista, também, de algum. Seria a minha 
sugestão, que fosSem suspensos os trabalhos, pa
ra que o nobre Senador Saldanha Derzi tomasse 
conhecimento, e nós voltatiamos a nos reunir. 
Ou, então, ·que v: EX' m_~se prazo. - -

O SR. PRESIDENTE (Meira !'ilho)- E:u queria 
relembrar a V. ~ -- - - - -

O SR. SALDANHA DERZI- Sr._ Presidente, pa
ra responder ao nobre Senador. Parece-me que 
o nobre Senador Lobão não pediu vistas. E à 
primeíra vista que se está pedindo, sobre este 
processo. 

O.SR. PRESIDENTE (Meira FUho)- Sobre 
este processo. 

O SR- SALDANHA DERZI-Sobre este proc05-
so. É a primeira vez: 

O SR. PRESIDENTE (Meira !'ilho)- Eu queria 
recai-dar, aqui, quando nós, Senadores~ estivemos 
reunidos_ para estudo do projeto_ d_~ venda dos 
imóveis funcionaiS, quando o-senador Mauricio 
Corrêa; oportunamente, naquele dia, pediu vistas 
pelo projeto do Senador Alexandre .CQ$l, e a vi$:1 
foi concedida. O Sr: leinbra deste fato,_aqui acon
tecido, na Comissão? 

O SR. MAURÍCIO CORRtA-Era iuna sltuaçiio 
inteiramente diferente. Não é, a questão já havia 
sido examinada por várias Comissões. Não, é uma 
outra hipótese regimental, que não esta. E~ só 
quero, Sr. Presidente, _assinalar o seguinte: esta 
é uma questão da máxima importância, 

O SR. PRESIDENTE (Meira Filho)- Sem dú-. 
vida. 
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O SR. MAtiRÍCIO ÇORR.~ -_É, se as~urou 
que o Senador ,Saldanha Derzi tem direito à vista 
dos autos, de acordo com o Regimento. Agora, 
só pediria a V. ~ que determinasse, já, o dia 
em que poderia ser realizada uma nova reunião, 
a fim de que o exame desta questão não se eter
nize. _O Senador Edison Lobão pediu vísta desse 
processo, seguramente, deve ter _uns_~ OlJ 5 me
ses. E nós, agora, só agora é que estamos reuni
dos, pela primeira vez,. para examinar o voto de 
S. ~ Eu gostaria que V. Ex• examinasse isso, 
com carinho, e já convocasse uma reunião, asslln 
que V. EX' julgasse oportuno. 

O SR. PRESIDENTE (Me~a Filho)- Não tenha 
dúvida. Eu quero, apenas, lembrar ... 

O SR. SALDANHA DERZI- Sr. Presidente. 
(Inaudível...) 

O SR. PRESIDENTE (Me~a Filho) - Exato. 
Exato_. Perfeito. P.etfeito_.__ 

O SR. EDISON LOBÃO -Sr. Presidente, ape
nas para wn esclarecimento, peço a palavra. 

O SR. PRESIDENTE (Meira Filho)- Pois não, 
Senador. -

O SR. EDISON LOBÃO -:- Eu não gostaria 
que o eminente Senador Mauríci~ Corrêã é o Se
nador Ciiagãs Rodrigues permanecessem em 
equívoco quanto ao pedido de vista que fiz. O 
meu pedidQ de vista foi na SuPcomJssão. Esta 
aqui é a COmissão.-EU não- tive nenhum pedido· 
de vista nesta Comissão. Esta é a pririfeir'iHeunião 
que se faz depois que a Subcort1issão concluiu 
seus traba1hos. portanto não poderia ter pedido 
vista aqui, eu pedi na Subcomissão. 

O SR. POMPEU DE SoUSA- Sr. Presidente, 
eu gostaria de faJar, a propósito da questão de 
ordem. 

Realmente, S. ~ O Senador Edison Lobão diz 
o que aconteceu. O pedido de vista foi feito tia 
Subcomissão e não na Comissão. 

De forma que é o primeiro pedido de vista que 
se verifica. Então ach_o que V. Ex' realmente não. 
pode negar esse pedido de _vista, entretanto_ o 
que eu quero, desde já, é vacinar contra qualquer 
outro pedido de vista, aind~ mais porque ouvimos 
muito bem, no início dos nossos trabalhos,_ quan
do o Senador Saldanha Derzi d~-que -conhecia 
demais o relatório ... 

O SR. SALDANHA DERZI- E conheço. 

O SR •. POMPEU DE SO(JSA :- E me parece 
impertinente e me parec::e _urna· manqbra Protela
tbria,_ Enti'etanto, é ·regimentalmente certo. 

Mas o que eu quero chamar a atenção de V. 
Ex' é-que não caberá um outro pedido de vista, 
porque aqui diz: 

"Os prazos a que se referem os parágrafos 
"anterlorcif correrão_ ~m conjuQtQ se_ a vista 
for requeridã por mais de um Senador." 

Então, não haverá mais um -outro pedido de 
vista. - - -

O que eu -quero que V. Ex!' faça é que me dê 
um pedido_ de vista conjunta mas que marque 
desde já o_ prazo máximo de 5 dias que está pre, 
visto no Regimento. 

O SR. PRESIDENTE. (Meira Filho) - Multo 
bem. 

~ O SR. POMPEU DE SO(JSA - E decida isso 
com a possível brevjdade porque estamOs -Sen-da 
chamados ao plenário do Senado para um assun~ 
to importantíssimo que é a votação da Lei EJei· 
torai. _ _ _ _ 

o SR. MAURício c~~ Eu solicitaria a 
V: E:i que clist:rÍbuisse Cópia -do vOto do SenadOr 
EOISOn (obão. -

O SR. PRESIQENTE (Mcira Filho) -A Secre
taria da Mesa fará isso. 

Então, fica-atendido o pedido de vista do ilustre 
Senador e marcamos um prazo de 5 dias. 

___ M_yjtg obrigado. 
Está encerrada a reunião. 

2• Reunião, JUIIzada em 
15 de junho de 1988 

Às dez horas do dia quinze de junho de mil 
noveCentos e oitenta e oito, na safa de reuniões 
da Comissáo do Distrito Federal, Ala Senador Ale
xandre COsta, presentes os -Senhores SenadqreS 
Meira Filho, Presidente, Mauro Borges, Edison Lo
bão, SaJdanha Derzi, Alexandre Costa, Pompeu 
de SOUsa,- Maurício CorTêa, AIEiano Franco, Cha
gas Rodrigues, Ronan Tito e Mauro Benevides. 
Deixa de comparecer o Senhor Se:na_dor Iram Sa
raiva; Par inotivo justificado. Havendo nún:tero re
gimenta], o Senhor Presiden_te d1~darª_ aberto os 
trabalhos e dispensa a leitura da Ata da reunião 
âritêiiof,-qU-eéaãCfã como aprovada. Em seguida, 
o Senhor ~sidente passa leitura do primeir'o item 
da pê!uta e concede a palavra, Pela ordem, ao 
Senhor Sa1danha Derzi, que apresenta uma decla
ração de_ voto aõ pedido de vista que lhe foi confe
rido na reunião anterior, em c:oricordânda com 

. o recurso apresentado pelo Senhor Senador Edi~ 
San lobão, informando, ainda, que quem deve 
ãj3ürai' -ifreQWaridades nos contratos do Governo 
do DiStrito Federal é o Tribunal de Contas do 
Distrito F~~al. d~ acordo com a .Lel_o9 5.538, 
de 22-de llOVembro de 1968. Dando prOsSegui
mento~ o ~senhor Presidente_ concede a palavra 
ao Senador Pompeu de Sousa, que aprOveita a 
oportunidade para ler o oficio-resposta que lhe 
foi endereçado pelo Tribunal de Contas do Distrito 
Federal; informando que a~da não deci~u con-
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dusivamente sobte a matéria e que, f!a maior 
brevidade, deverá encamioh~r o referido parecer. 
Em continuidade, o Senhor Senador Mauricio 
Corrêa cOntesta _o_ recurso do Senhor Senador 
Edison Lobão, pois deveria ser indicado um rela
tor para encaminhar o recurso, mas resolve colo
car de lado este fato e defende a legalidade da 
subcomissão, baseando-se_ na_ conStituição que 
dá-competência ao Sena,do Federal para legislar 
e fiscalizar a parte financeira e orçamentária do 
Distrito Federal. Portanto, não poderia ser nula 
a discussão desta matêrla, pois independente do 
meio, o fim da subcomissão foi alcançado, sendo 
descabido a nulidade do relatório. Seguindo, o 
Senhor Senador Ronan Trto pede vista ao proces
so, para se inteirar do assi.mtO,-devido a sua impor
tâncta. O Senhor Senador Edison Lobão conte$ta 
o pedido, alegando que o Senhor Senador Pom
peu de Sousa já havia feito pedido de vista em 
conjunto na última reunião, Levantando uma 
questão de ordem,_ o Senhor Senador Maurk:io 
COOêa, sOlicita-qUe a Presidência põhhã em vota
ção- o_ referiQo pedido, no que é atendido pelo 
Senhor Presidente, colocando:..O em $eguida em 
votação. Posicionam~se contra, os Senhores $e
nadares: Sa1danha Derzi, Edison LobãO, Alba1o 
Franco, Mauro Benevides e Alexandre Costa. A 
favor, votaram os senhores Senadores: Pompeu 
de Sousa, Mauricio Corrêa, -Ronàíl Tito, Mauro 
Borges e Chagas Rcxl.rigues. Verificando-se o em
pate, o Senhor Presidente, Senador Meira Fdho~ 
desempata, declarando seu voto contráJ;io ao pe
dido. Pedindo a palavra, o Senhor senador Mau· 
rido Corrêa pede que se col).Ste_ ~m a.ta que irá 
recOrrer desta decisão. Em-seguida, o Senhor Pre
sidente coloca em votação ·q _recursO do Senador 
Edíson Lobio. P8ra encaminhar a vOtação, o Se
nhor Senador Chagas Rodrlgues faz vários escla
recimentos sobre a legaJidade da questão ser dis
cqtida pela Comissão e pede que s.e passe ao 
plenário do Senado Federa1 a discussão .c!.~-~ 
ria. Prosseguindo a-votação, posicionam-se con
tra o recurso os Senhores Senadores Mauódo 
Corrêa, Pompeu de Sousa e Chagas Rodrigueo. 
A favor votam os Senhores Senadores Alexandre 
Costa, Mauro Benevides, Albano Franco, Edison 
Lobão, Saldanha Derzj e Mauro Borges. O Senhor 
Senador Ronan Trto se _ab.stém da votação, ale
gando não ter conhecim~nto da mátériéi~- O Se
nhor Presidente, Senador Meira Fililo, considera 
então, prejudicado o -relatório _do Senhor Seilador 
Mauricio Coriêa, de acordo com a votação. Pedin
do a palavra, o S_enhor Senador Po-mpeú de SouSa 
de<:iãra que--apfeseiltará recurso aó- plenário para 
que esfe se prciriUhcie em· caráter forma1 e defini
tivo sobre o assunto. Nada mais havendo a tratar, 
encerra-se a reunião, lavrando eu, Carlos Gullh~r
me Fonsecà, seCretário da Comissão, a presente 
Ata que será lida e assinada pelo Senhor PreSi
dente. 
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1.1 -ABERTURA 

12-EXPEDIENTE 

1.2.1 - Lelbmo de Projeto 

-Projeto de Lei do Senado n1> 52188~ de 
autoria do Senador Nelson Carneiro, que revo~ 
ga dispositivos do Código Civil e dá outras 
providências. 

1.2.2 - Comunicação 

Do Senador Afonso Arü:tos_. referente ao seu 
desligamento do Partido da Frente Uberai
PFL 

1.2.3- DisCW"SOS do Expediente 

SENADOR MARCONDES OADEl.JfA, co
mo Uder - Apelo aos Srs. Senadores para 
que compareçam ao plenário, para votação 
das indicações de embaixadores. 

SENADOR JAMIL HADDAD, como Uder 
PSB- Cumprimento de acordo para votação 
das matérias constantes da Ordem do Dia por 
parte de S: Ex' 

SENADOR ODSABÓJil DE CARVALHO
Indagando da Presidência sobre o que incidiu 
o efeito suspensivo da decisão da Presidência 
em questão de ordem levantada pelo Senador 
Ruy Bacelar sobre a designação do Senador 
Rachid Saldanha Derzi para Uder da Maioria. 

SR. PRESIDENTE' HUMBERTO LUCENA 
- Resposta ao Senadot Od Sab6ia de Car
valho. 

SUMÁRIO 

SENADOR J(ffAHY MACV!LJViEs- Noti
cia veicu1ada pela imprensa, de que S. EX', 
estaria obstruindo as votações de indicação 
de embaixadores. 

SENADCiR RUY BACELAR - Por delega
ção da Uderança do PMDB - Matéria publi
cada no .Jornal do Brasil sobre o surto emiw 
gratório de brasileiros para o exterior. 

1.2.4- Comwücação 

Dos senadores Fernãndo Henrique Cardo--
so, José Richa, Mário Covas, Otagas Rodri~ 
gues e José Paulo Biso!, referente aos seus 
desligamentos do Partido do Movimento De
mocrático Brasileíro-PMDB •. 

1 .2.5- Requerimento 

-N9 103!88, de urgência para o Projeto 
de Resolução no 77/88, que autoriza o Goverrio 
do_ Estad9 do Acre a_ contratar operação de 
crédito no valor correspondente, em cruzados, 
a 800.000,00, Obrigações -do TeSoUro Nacio· 
nai-OTN. 

- N9 104/88, de urgência para o Projeto 
de Resolução rt' 81/88, que autoriza a Prefei· 
tura Municipal do Rio de Janeiro, Estado do 
Rio de Janeiro, a contratar oper?J,ção de crédito 
no valor correspondente, em cruzados, 
4.500_._ooo,no Obrigações do Tesouro Nado
nai-OTN. 

13..:. ORDEM DO DIA 

1.3.1 -Requerimento 

-- N9 105/88.-de inversão da Ordem do 
Dia. Aprovado. 

1.3.2 -Matérias apreciadas em sessão 
Secfeta 

Parecer da Comissão de Relações Exterio
res sobre a Mensagem n<:> 445, de 1987 (n~ _ 
642/87, na origem), de 3 de dezembro de 
1987, pela qual o Senhor Presidente da Repú
blica submete à deliberação do Senado a es
colha do Senhor_ Sérgio Seabra de Noronha, 
Ministro de Segunda Classe, da Carreira de 
Diplomata, para exercer a função de Embai
xador do_ Brasil junto ao Estado do Coveite. 

Parecer da Cofl1issãO de_ Relações Exterio
res sobre a Mensagem n" 446, de 1987 (rt' 
643/87, na origem), de 3 de dezembro-de 
19&7, pela qual o Senhor Presidel)te da Repú
blica submete à deliberação do Senado <!~$
colha do_ Senhor Raymundo Nonato Loyola 
de Castro, Ministro de Primeira OBsse, da Car
reira de Diplomata, para exercer a função de 
Embaixador do Brasil junto à República das 
Filipinas. 

Parecer da CorrUssâo de Relações Exterio
res sobre a Meri5a.Qeril iJ'i 79, de 1988 (n~ 
105/88, na Oiigeln), de 12 de fevereiro do Ct:n· 
rente ano, pela qua1 o Se.nhor Presidente da 
República submete à deliberação- do Senado 
a escolha do Seri.hor Joaquim Ignádo Amazo
nas Macdowell, Ministro de Segunda Oasse, 
da Carreira de _Diplomata, para exercer a fun
ção de EmbaiXador do Brasil junto ao Reino 
da Tailândia. 

Parecer da Comissão de Relações EXterio-
res sobre a Mensagem n" 80, de 1988 (IT' 
106/88, hã Origem), de 12 de fevereiro do cor
rente ano; pela qual o Senhor Presidente da 
República submete à deliberação do Senado 
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a escolha do Senhor Brian Michael Fraser 
Neele, Ministro de Segunda Classe, da Carreira 
de Diplomata, para exercer a função de_Em
baixador do Brasil junto à República Federal 
da Nigéria. 

Parecer da Comissão de Relações Exterio
res sobre a Mensagem n~ 101, de 1988 (no 
128/88, na origem), de 15 de março de 1988, 
pela qual o Senhor Presidente da República 
submete à deliberação do Senado a escolha 
do Senhor Renato Prado Guimarães, Ministro 
de Primeira Oasse, da Carreira de Diplomata, 
para exercer a função de Embaixador do Brasil 
junto à República da Venezuela. 

Parecer da Comissão de Relações Exterto
res sobre a Mensagem n" 108, de 1988 (n~ 
148/88, .na origem), de 4 de abril de 1988, 
pela qual o Senhor Presidente da República 
submete à deliberação do Senado a escolha 
do Senhor Rubens Antonio Barbosa, Ministro 
de Primeira Casse, da Carreira de Diplomata, 
para exercer a função de Embaixador na dele
gação permanente do Brasil junto à Associa
ção Latino-Americana de Integração. 

Parecer da Comissão de Relações Exterio
res sobre a Mensagem n» 11 O, de 1988 (n9 

159/88, na origem), de 20 de abril do corrente, 
pela qual o Senhor Presidente da República 
submete à deliberação do Senado a escolha 
do Senhor Asdrubal Pinto de Ulysséa, Embai
xador do Brasil junto ao Estado de Israel, para, 
cumulativamente, exercer a função de Embai
xador do Brasil junto à República do Chipre. 

Parecer da Comissão de Relações Exterio
res sobre a Mensagem n9 145, de 1987 (ri' 
242/87, na origem), de 14 de agosto de 1987, 
pela qual o Senhor Presidente da República 
submete à deliberação do Senado a escolha 
do Senhor Mwillo Gurgel Valente, Embaixador 
do Brasil junto ao Reirio da No11,1ega,- para, 
cumulativamente, exercer a função de Embai
xador do Brasil junto à República da Islândia. 

Parecer da Comissão de Relações Exterio
res sobre a .M.ensagem !1° 158, de !987 (!1~ 
258!87, na origem), de 25 de agosto do cor
rente ano, pela qual o Senhor Presidente da 
República submete à deliberação do Senado 
a escolha do Senhor Octávio Rainha da Silva 
Neves, Embaixador do Brasil_junto à_República 
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da fndla, para, cumulativamente, exercer a fun
ção de Embaixador do Brasil junto ao Reino 

- -do Nepal e República de Sri Lanka. 
Parecer da ComiSsão de Relações Exterio-

res soOre a Mensagem n9 206, de 1987 (n9 
319/87, 11a õrigem), de 24 de setembro de 
1987, pda qual o Senhor Presidente da Repú
bliCa Submete à deliberação do Senado a es
colha do Senhor Aderbal Costa, Embaixador 
do Brasil junto à República Cooperativa da 
Guiana, para, cumulativamente, exercer a fun
ção de EmbaixadOr do -Brasil junto a São Vi
cente e Granactinas. 

Parecer da Comissão de Relações Exterio
res sobre a Mensagem n9 210, de 1987 (n? 
334/87, M origem), de 9 de outubrO de 1987, 
pela qual o Senhor Presidente da República 
submete à deliberação do Senado a escolha 
_do Senhor Jorge Ronaldo de Lemos Barbosa, 
Embaixador do Brasil jUhto à República do 
Zaire, para, cumulativamente, exercer a função 
de Embaixador do Brasil junto à República 
Popu1ar do Congo. 

Parecer da Comissão de Relações Exterio
res sobre a Mensagem n9 211, de 1987 (n» 
335/87, na origem), de 9 de outubro de 1987, 
pela qual o Senhor Presidente da República 
submete à deUberação do Senado a escolha 
do Senhor Guy Marie de_Castro Brandão, Em
baixador do Brasil junto à República do Sene
gal, para, cumulativamente, exercer a função 
de Embaixador do Brasil junto à República 
ISJâmica_da Mauritânia. 

Parecer da Comissão d~ Relações Exterio
res SObre a Mensagem n~ 231, de 19.87 (n? 
392/87, na-Origem), de 30 de outubro de 1987, 
J)ela qual o Senhor--presidente da República 
submete à deliberação do Senado a escolha 
do Senhor Jayrne Villa-Lobos, Embaixador do 

- Brasil junto à República Gabonesa, para, cu
mulativamente, exercer a funçãô de· Embai
xador do Brasil _junto à República da Guiné 
Equatorial. 

P.arecer da Cõrn.issão- de -Relãções EXterio
res sobre a Mensagem n~ 39, de 1988 (n9 
37/88, na origem), de 19 de janeiro de 1988, 
pela qual o Senhor Presidente da República 
submete à deliberação do Senado a escolha 
do Senhor Fernando Silva Alves, EmbaixadOr 

dO-BáiSifjUnto à República de Trinidad e To ba
go, para cumulativamente, exercer a função 
de Embaixador do Brasil junto à Comunidade 
de Dorrúnica. _ _ ~- _ _ 

Parecer da Comissão de Relações Exterio
res sobre a Mensagem n9 56; de 1988 (n~ 
66/88, na origem), de 2 de fevereiio de 1988, 
pela qual o Senhor Presidente da República 
submete à deliberação do Senado a escolha 
do Senhor Fernando Silva Alves, Embaixador 
do Brasil junto à República de Trinidad e Toba
go, para, cumulativamente, exercer a função 
de EmbaixadOr do BfãSil JUntO a Santa Lúcia. 

Pare<:er da Comtssão de Relações Exterio-· 
res sobre a Mensagem n~ 111, de 1988 (n9 
160/88, na origem), de 20 de abril de 1988, 
pela qual o Senhor Presidente da República 
submete à deliberação do SenCJdo a es_colha 
do Senhor Ronaldo Mota Sardenberg, Embai
xãdor do Brasil junto à União das Rep(lblicas 
Soviéticas, para, cumulativamente, exercer a 
função de Embaixador do Brasil juntO à Repú
blica Popular da Mongólia. 

1.3.3 -Ordem do Di!! (continuação) 
Requerimento n9 97, de 1988, de autoria 

do Senador José [gnácio Ferreira, solic:itando, 
nos tennos reglmentais, a convocação do Se
nhor Ministro de Estad_o dos T!é!OSportes, 
DOutor JOSé R~inãldó-Cã""riteíro Tavares, p_ara, 
perante a Comissão Parlamentar de Inquérito, 
criada pela Resolução n9 22, de 1988, prestar 
esdaredmentos a respeito de _assuntos perti
nentes à sua Pasta. Aprovado. 

Requerimento n~ 102, de 1988, de autõria 
do Senador- "Mendes Cal1alc:i, solicitando, nos 
termos _regimentais,_ informações ao Senhor 
Ministro da Fazenda, através do Gabinete C'lVil 
da Presidência da República, para instruir as 
Mensagensn'?' 124e 125, dt! 1~88, do Senhor 
Presidefl\,e da República. Votação adiada, 
por 24 horas, nos termos do Requerimento 
n•106/BB. ~~· ~- . 

Mensagem no 132, de 1988 (n~ 234/88, na 
origem), r~lativa à p_r<?p<?_sta p~rª_g_l}e ;;eja ãüfo
rizadci o Governo do -Estadôod6-Ri0 de JaneirO 
a emitir 16.700.000,00 ObrigaçõeS áo TeSOu
rO-do Estado do Rio de Janeiro- OTRJ, -ele
vando temporariamente o limite da_sua dívida 
COnsolidada. 
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-Discussão encerrada, do Projeto de Reso
lução n9 83/88, oferecido pelo Senador Jamil 
Haddad, em parecer proferido nesta data, de
vendo a votação ser feita na sessão seguinte. 

Mensagem n• 133, de 1988 (n' 235188, na 
origem), relativa à proposta para que seja autO
rizado o Governo do Estado do Rio de Janeiro 
a contratar operação de crédito no valor cor
respondente, em cruzados, a 13.750.000,00 
Obrigações do Tesouro Nacional - OTN. 
Discussão encerrada, do Projeto de Resolu
ção n9 84/88, oferecido pelo Senador Nelson 
Carneiro, em parecer proferido nesta data, de
vendo a votação ser feita na sessão seguinte. 

1.3.4-Matérias apreciadas após a Or
dem do Dia 

-Projeto de Resolução n"' 77/88, em regi
me de urgência, nos termos do Requerimento 
n9 103/88, lido no Expediente. Aprovado. 

-Redação final do Projeto de Resolução 
n9 77/88, em regime de urgência. Aprovada. 
À-promulgação. __ _ _ -

-Projeto de Resólução n<? 81/88, em regi~ 
me de urgência, nos termos do Requerimento 
IT' 104/88, lido no Expediente. Aprovado. 

- Redação final do Projeto de Resolução 
n9 81/88, em regime de "urgência. Aprovada. 
À promulgação. . 

1.3.5- DJscurso após a Ordem do Dia 

SENADOR NELSON CARNEIRO - Voto 
de louvor do Tnbunal Regional Eleitora], do 
Rio Gfande do Norte. -

1.3-.6 -Comunicação da Presldênda 

Convocação de sessão extraordinária do 
Senado Federal para hoje à noite, logo após 
os .trabalhos da Assembléia Nacional Cons
tituinte. 

1.3.7 -Discursos aoós a Ordem do Dia 
(continuação) - . -- - - - --

SENADOR AFONSO SANCHO- Impor
tação de sal. 

SENADOR FRANGSCOROLLEMBERG
Hanseníase. 

SENADOR flVIRCO MAC!EL - O desafio . 
da govemabilidade. 

SENADOR LOilR!VAL BAPTISTA - O es
critor João Alves Filho. 

SENADOR MÁRIO M4t4 - Veto PreSiden
cial ao projeto _sobre eleições municipais. 

1.3.8 -Designação da Ordem do Dia 
da próxima sessão 

1.4-ENCERRAMENTO 

2"-ATA DA 35• SESSÃO, EM 28 DE 
JUNHO DE 1988 

2.1-ABERTURA 

22- EXPEDIENTE 
2.2.1 -Leitura do Projeto 

-Projeto de Lei do Senado n? 53/88; de 
autoria do Senador Jamil Haddad, que dispõe 
sobre concursos para livre-docência e dá ou
tras providências. 

2.2.2- Comunicação 

Da Uderança do PDS, referente à indicação 
-do Senador Afonso Sãncho; em substituição 
ao Sena_dor Virgi1io Távora na Comissão Parla
mentar Mista de Inquérito, destinada a avaliar 
os prejuízos da s_eca no Nordeste. 

2.2.3 -Requerimentos 
- N<? "1()7/ã.B.~de autOria -do -Senador João 

Calmon, solicitãndo autorização do Senado 
Federal para aceitar missão no exterior. 

- N9 108/88, de autoria do Senador Lou
rival_&ptista, solicitando autorização do Sena
do Federal para aceitar missão no exterior. 

2.3- ORDEM DO DIA 

2.341 -Requerimento 
N9 109/88, de iriversão da Ordérri- do biB. 

Aprovado. 
___ Projeto de Resolução n'? 78, de 1988; que 

autoriza a Prefeitura Munkipal de Rio Branco, 
Estado do Acre,. a contratar operação de cré
dito no valor correspondente, _em cruzados, 
a 31.927,84 Obrigações do Tesouro Nacionai 
- OTN. Aprovado. 

Redação_ final do Projeto de Resolução n'? 
78188. Aprovada, após usar da palavra o Se
nador Mário Maia. À promulgação. 

Projeto de Resolução no 82; de -1988, que 
autoriza a Prefeitur_~ Mtmi~ipal do Rio de Janei
ro, Estado do Rio de Janeiro, a contratar ope

-ração de crédito no valor correspondente, em 
cruzados, a 4.100.000,00- Obrigações_ do Te
souro Nacional - OTN. Aprovado. 

Redação fmal do Projeto de Resolução n~ 
82/8K-Api0Vada. À promulgação. 

Projeto de Lei da Câmara n9 6, de 1988 
- (n9 8.169/86, na casa de origem), de íniciativa 

do Senhor Presidente da República, que dis
põe sobre a Estrutura das Categorias Funcio-- _ 
ilafSd<fG!tipO AtMdãâe5 d(i:ApOlO-JúdidáiiO 
dos Serviços Auxiliares da Justiça do Distrito 
Federal e dos Territórios e dá outras providên-
. qas. Votaçã~_ adiada por falta de quorum, 
após usar da palavra o SeiladCi Jutahy Maga
lbães. __ ·- ~---- __ ~ 

Projeto de Lei da Câmara n':> 7, de 1988 
(n9 8.~87/86, na casa çle origem), de. iniciativa 

-do Senhor Presidente da República, que cria 
a 16~ Região da Justiça do Trabalho e ores
pectivo Tribunal Regional do Traba1ho, institui 
a correspOndente Procuradoria Regional do 
MirUstério Público_ da União junto à Justiça 
do Trabalho, e dá outras providências. Vota~ 
çáo ádlada por faJta de quorum. 

Projeto de Lei da Câmara n<? _14, de 1988 
(n9 381/88,_ na casa do origem), de iníciativa 
do Senhor Presidente da República, que dis
põe soDre a Criação" de cargos na Secretaria 
do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e 

_ dá_putras providêndas. Votação adiada por 
falta de quorum. 

Mensagem rt? 119, de 1988 (rt"? 197/88, na 
casa de origem), relativa à proposta para que 
seja autorizada a Prefeitura Municipal d~ Para4 

cambi (RJ) a contratar operaçao de crédito 
_ no valor correspondente, em cruzados, a 

61.000,00 Obligações do Tesouro Nadonal 
- OTN. Discussão encerrada do Projeto 
de Resolução n9 85/88, oferec-ido em parecer 
do Senador Jamil Haddad. devendo a votação 
ser feita na sessão seguinte. 

Mensagem n9 128, de 1988_(n':> 227/88, na 
Origem), relativa à proposta para que seja auto
rizado o Governo do Estado da Paratba, a con
tratar operação de crédito no valor correspon

-dente, em cruzados, a 32.458.000 Obrigações 
do Tesouro Nacional- OTN. Discussão en
cerrada do Projeto de _Resolução n9 86/88, 
oferecido pelo Senador Leopoldo Peres em 
seu parecer, devendo a votação ser feita na 
sessão seguinte. 

Mensagem n9 131, de 1988 (n? 233188; na 
origem)~ relativa à proposta para que seja auto-
rizada a Prefeitura Municipal de Campinas, Es
tado de São Paulo, a contratar operação de 
crédito no valor correspondente, em cruzados, 
a 3.450.000,00 ODrlgaÇões do Tesouro Nado--

·- nal- OTN. Discussão encerrada do Projeto 
de Resolução n9 87/88, oferecido Pelo Sena
dor Carlos Alberto em seu parecer, devendo 
a votação ser feita na sessão seguinte. 

Mensagem n' 134, de 1988 (n• 236/88, na 
orii;Jem"}, relativa à proposta para que seja auto
rizado o Gov_emo do Estado de Santa Catarina 
a elevar o -limite de seu endividamento, a fim 
de que possa emitir 11295.702 ObriQaçõeS 
do Tesouro do Estado--de Santa Catarina -
OTS"C. Discussão e.tcemlda" do Projeto de 
Resolução nq 88/88, oferecido pelo Senaâof 
Nelson Wedekin em seu parecer, devendo a 
votação ser feita na s_essão seguinte. 

2.3.1 -Matérias apreciadas após a Or· 
demdoDia 

Requerimentos n<?S 107 e 108/88, lidos no 
Expediente. Votação adiada, após pareceres 
proferidos pelo Senadgr ~fr~.QQS:~WS-·-

2.3.2 - Colnunlca~ão cia Presidência 

Término do prazo para apresentaÇão de 
emendas ao fl'rojeto de Resolução n'? 80/88, 
tendo este recebido duas emendas. 

2.4 ~ El'iCERRAMENTO 

3-ATO DO PRESIDENTE DO SENA
DO FEDERAL 

N• 91, de 1988 

4- PORTARIA DO PRIMEIRO
SECRETARIO DO SENADO FEDERAL 

N• 11, de1988 

5 -DIRETORiA GERAL DO SENADO 
FEDERAL 

-Portaria n9 13/88 (Republicação) 
- Extrato de contrato 

6-MESA DIRETORA 

7_: LIDERES E VICE-LIDERES DE 
PARTIDOS . 

8--COMPOSiçAO DE COMISSÕES 
PERMANENTES 



1924 Quarta-feira 29 DIÁRIO DO CONGRESSO NAOONAL (Seção ll) Junho de 1988 

Ata da 34"' Sessão, em 28 de junho de 1988 
2~ Sessão Legislativa Ordinária, da 48~ Legislatura 

-EXTRAORDINÁRIA-· 
Presidência dos Srs. Humberto Lucena e Francisco RoUemberg 

ÀS 10 HORAS E 30 fil/NaTOS, l!CHAflf·SE 
PRESENTES OS SRS .. $ENADORES: 

Mário Maia - Aluízio B~erra - Nabo_r Júnior 
- Leopoldo Peres - -C:arlo~ __ De'Çarl~ ~ A';!feO 
Mello - Odacir Soares .- Ronaldo Aragão -
João_.Menezes -Almir Gabriei-Jarbas Passa
rinho ..:.::.-Alexandre Costa - Edison Lobão -
João lobo- Chagas Rodrig~eS -_Áivafo Pache
co __ ~_Afonso Sancho --Od Sab6ia. de Carvalho 
- Ma.uro Benevíd~_s - Cartas AJbe_rto -:-- José 
Agripino- Lavoisier Maiã-:- Marc_on.des GadeJha 
-Humberto Lucena- Raimundo Lira -Marco 
MacieJ - Ney Maranhão - Marisueto de lavor 
- -Gl.iilhenne Palmeira - Diva1do Suruagy .....:... 
Teotonio Vilela Filho -Albano Franco- Fran
cisco Rollemberg - Lourlval_ Baptista - Jutahy 
Magalhães - Ruy Bacelar - Jqs~ lgnádo Fer
reira- Gerson Camata -João Calmon -Jamil 
Haddad - Afonso Arinos ...:... Nelso~ Carneiro - -
Itamar Franco--- Alfredo camPos ::__Ronari iito 
-Severo Gomes- Fernando Henrique Cardoso 
-Mário Covas -Mauro BoTges ....:..rram Saraiva 
- lrapuan Costa Júnior_ --_Pompeu de Sousa 
..:.... Mauricio Corrêa - Meira Filho - RobE:rto 
Campos - Louremberg NUÕes ROCha -Márcio 
Lacerda -- Mendes Canale - Rachid Saldanha 
Der.zí-Wilson Martins-leite Chaves-Affonso 
<:amargo - José Richa --Jorge Bomhausen 
- Nelson Wedekin - CarlOS Chiarem - -J'osé 
Paulo Biso! -José Fqgaça. 

O SR. PRESIDEI'ITE (Hwnberto Lucena) -
A lista de presença acusa o comparecimento de 
68 Srs. Senadores. Havendo númeio regimental, 
decla_ro ·~berta a sessão. -

Sob a proteção de D_eus ioiciamos nO;SSOS b'a~ 
balho 

Sobre a mesa, projeto de lei que vai ser lido 
pelo Sr. 1_9-Sec;retário: 

É lido o seguinte 

PROJETO DE LEI DO SENADO 
N• 52, de 1988 

Revoga dlsposlthlos do Código ClvU 
e dá outras provid~ndas. 

O Congresso Nacional çlecreta: _ , 
Art 1 ~ Fica revOgado o art. 358 do Código

Civil. 
Art. 2' O caput do art. 363 passaráa vigorar 

com a seguinte redas:ão: 

"Os fdhos têm ação contr~ os pais, ou seus 
herdeiros, para demandar_ o recqnhecimento 
da filiãção." 

Art. Jq A presente Lei entrará em vigor na data 
de sua publicação. 

Arl 4"' Ficam revogadas as disposições ern 
contrário. 

~ ~ _Jus_l;ificação 

. 1-Através do Projeto de Lei n~ 268, de- 1980, 
hoje arquivado definitivamente, O eminente Sena~ 
dQr _ _Adalberto. sena, propôs a revogação do art. 
358 -do Código C_ivil, que assim reza:- "Os filhos 
incestuosos e adulterinos não podem ser reco
nhecidos". 

2--Na Comissão.de __ C()nstitui~ão e ~ustiça 
desta CaSá., proferi, na qualidade de relator, o se
guinte ·parecer que, -adotado pelo nobre Senador 
Bernardino Viéll)a, foi aprovado na-5e$são de 1 o 

de ahril__de 1982, conclUindo por Emenda, ora 
convertidé:i em-PI-Ojeto: _ _ 
- ·"O textci_ge·19_1 e resistiU:-quanto Pôde.~ natural 
eVoluÇão do Direito de Família. No rumoroso caso 
da menor Colombina, o Supremo Tribun"~d ·rede-: 
-ral abriria a primeira clareira. Mas foi o ·Decretei-Lei 
n~4.137,-ae"24 de setembro de 1942,·que alargou 
a poSSJbilidade do filho adulterino, após o desqUite 
(hoje S~p_ar~!io Judiciai)_ do pai adúltero. Que~
braVa .. se a rigideZ do art. 405 do_ Código_ Civil, 
qu:e ap"enas torhava certa a patemidàde da filiação 
espúria, se provada por sentença irrecorrível, não 
proVocada pelo filho, quer por confissão, ou decla
ração escritçt qº- pa~ e tão~somente para o efeito 
de prestação de alimentos. A Lei n"' 883, de 21 
de -OUh.ibro de }949, recolhendo a_ opinião de 
Civilista m·ais liberais e _!:llgumcisdecisões dos tri
buriais, foi mais além. Permitiu o reç_onhecimento 
dõs adulterinos -_desde que dissolvida, por qual
quer n10tivõ, a soCiedade conjugal do pai adúltero, 
e a tOdOs os filhos ilegítimos, inclusive aos inces-
tuosos, assegurou o direito a alimt::ntos, d~sde 
a data do nascimento, qualquer que fosse a situa
ç:ãOConjU:gal dO progenitor. Como a lei 11-ão distin
gUia, -a juriSprudência e- a doutrina afinal admf
tírarn o reconhecímento a matre do ffihq _ijegil.i':' 
mo._(Cfr. Orlando Gomes e Nelson CarneirO. Do 
ReconhédmeDtO dos Fllhos-AcÍUtterinos, Re
llista Forense, 2~ edição." Somente .com a:- Lei 
n" 6.515,' de 26 de dezembro ele 197], foi Po~ível, 
entr~nto, fazer yitoriosas duas sugestões cons
tantes do Projeto original de 1947,_ que resuhou 
na Lei n~ 883. Os ffih9:$. ~dulterinp.s ~ ,i_gualaram 
aos legítimos e legitimados no re_colher da heran~ 
ça paterna. E~ mesmo na constânc_iii.Po Casa
mento, poderia o adúltero reconhe<:er O fi1hQ em 
testamento cerrado, nesta parte irrevogável. A lei 
foi ãdtante e, recOlhendo decisões da Cqrte Supre
ma, tomou desnecessária ação investigat6ria, 
após a mort~ _do pai, se julgada procedente âçlio 

-~ de __ alimento~ na forma do arl 49 da Lei n9 883. 
Eís qu€0 s-ãUd_oso Seriador Adalberto ~na_~ge
riu ao Congresso Nacional, através do Projeto de 
Lei n9 _-268, de 1980, e que só me chegou às 
mãos, com ~-informaçãO pedida, a·s de marÇo 
corrente~ nova redação para o questionado -art. 
358 do Código Qvil, ln vervls: 

--'Todos Os 61hos ~egítimos podem serre
conhecidos, mesmo na vigência do casa~ 

menta, cabendo-lhes ainda, o-direito de pro
por a competente asão investigatória." 

Erh: _ homenà.gem ao ilustre colega, recente~ 
mel:rte_ falecido, justo será que se transcreva inte
gralmente a justificação do Proj_eto, já que não 
lhe será possível fazê-lo nesta terra: 

"Este projeto pretende ser ó ·e1o final de 
longa e lenta evolução do nosso Direito, no 
Que tange ao reconhecimento dos filhos ilegíw 
timos. 

Q texto atua! do arl 358 (aliás já derro
sado) consãgrà ui-ria aberraçao; que nem o 

-- diretto das ordenações perfilhava. E o própriO 
Gó_vis, nos seus comentários, quem infOfi"Tla: 
anies do Código CIVil, os ftlhos espúrios po
diam_ ~~r reconhecidos. Apenas o reconhe
cbnento não lhes abibuía direitos à sucessãot 

- (Qrd., 2, 3.5, 12.) 
QUando se elaborava o Côd,igo, o .. projeto 

ptinlitiVO"- e o revisto não abrigavam o texto 
do art. 35a.:_se.gunâo ainâa 06vis, o ~ 
cesso~_-9perado pela aprovação -·da arl 358, 
menos liberal do que a própria legislasão 
filipina, se deu pela. influência readonári_a de 
Andrade Figueira e outros, no Congresso Na~ 
dona!. Escreve Clóvis: , 

"Mas a proibição de reconhecer 05: espú~ 
rios não sejustifica perante a razão e a moraL 
A falta é cometiQ.a -pelos pais e a d~onra 
recai sobre os filhos, que em nada soru:ocrem 
para ela. Ajridignidade está no fato do inc~ 
e do adultério, e a lei prOcede como ~ eli,J 
estivesse nos frutos· infelizeS deSsas uniões 
condenadas"'( Comentários. n. art 358). 

Pensamos que ai~ exposta a verdadeii'á 
dol!_tl:ina_ que deve predominar no assunto. 

O que cumpre é eliminar de vez da nossa 
legislação a punição que recaí sçbre 0$ filh~s 
inocentes: Patrea noatri pettaveruntet 
nos pec:c:ataconun portamus." 

É o mesmo Oóvis que enumera os _princípios 
que devem nortear a íegisfaÇ:ãb a esSe respeito: 

a) todos têm direito à vida._ O filho espúrio, 
como pessoa humana, tem o mesmo direito às 
possibilidades de ~ência. Colocá-)os à mar~ 
gem da lei fere os direitos fundãffientats do ho
mern, declarados na CbnstitUÇÇão ê na Carta das 
Nações Unidas; - --

b) os PEíis d~in ser resporisáv~fs. Quem cha~ 
mou o filho à existência contraiu, no mesmo ato, 
tocltts as obrigações concernentes à sua vida,_edu .. 
caçâo e orientação; -

c) o interesse social e o das familias, que esti~ 
mulam as uniões IegaJs e exíge_ cautela dos reco
nhecim~tos. 
- -Por issO mesmo, o Projeto Prímftivo assín) dis
punha: · · · 

"Art 420. No ato do reconhecimento do 
filho adulterino ou incestuoso, é vedaci?, sob 
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pena de nulidade, fazer qualquer menção da 
qual se induza que ele procede de um conc:ú
bito reprovado~" 

Como está redigido o art. 358, ele opera no 
sentido oposto ao que seria desejável: estimula 
os pais às uniões ilícitas, fora do leito conjugal, 
dada a quase irresponsabilidade com que a lei 
os beneficia. 

Por isso, o projeto romPe todas essas barreiras 
e ampara o reconhecimento, seja espontâneo seja 
pela ação investigatória, com todas as suas conse
qüências. 
· Aliás note-se, a evolução, embora lenta, do nos

so Direito, é toda ela no sentido de ~cançar 9 
resultado final corporificado no projeto. 

A dureza da norma do art. 358 vem sendo pau
latinamente quebrada por vários dispositivos le-
gais. 

Um dos principais diplomas legais que abala
ram aquela norma foi a Lei n~ 883, de 1949, que, 
logo de início, assim dispunha: 

"Art. 1" Dissolvida a_ sociedade conjugal 
será permitido a qualquer dos cônjuges o 
reconhecimento do filho _h_avido fora do ma
trlmônio e, ao filho, a ação_ para que se lhe 
declare a filiação.'' 

A jurisprudência se enc_arregou de interpretar 
com liberalidade o principio, a fim de alargar a 
sua área de incidência. 

atamos um acórdão do Supremo Tribunal Fe-
deral para ilustrar o nosso pensamento: 

"Recurso Extraordinário n9 84.605 
Relator: Ministro Moreira Alves 
Ementa: "Filho adulteriitÕ. Ãção de alimen

tos. 

O art. 4~ da Lei N9 _ 88_3/4g, ão aludir a 
filho ilegítimo, não se refere apenas ao natu
ral, mas também as espúrio, admitindo, por
tanto, que, na própria ação de alimentos -
que, por iSso mesmo; terá de ser ordinári~, 
cpmo sucede no caso presente - s~ inves
tigue a paternidade, ainda que apenas para 
o efeito de prestação de alimentos. Derrcr 
gou-se, pois, o princípio contido no art 405 
do Código Civil" •.• (Acórdão de 19-11-1976, 
na Revista Trimestral de Jurisprudência, 
84/950). 

Mas, mesmo- a Lei n9 883 ainda se ressentia 
de influências reacionárias. Tanto assim que pu
nia o fúho legitimo quanto aos direitos sucessó
rias: s6 lhe reconhecia e, mesmo assim, a títu1o 
de amparo social, direitO à metade de herança 
.dos filhos legitimes (art ,29), _ 

Por isso mesmo, diploma legal mais recente 
(Lei n• 6.515, de 26-12-1977) deu nova redação 
ao dtado art. 29, determinando que "qualquer que 
seja a natureza da filiação, o direito à herança 
será reconhecido em igualdade de condições". 

Portanto, os fühos ilegitimos (adulterinas ou in
cestuosos) têm igualdade com os legitimes ou 
legitimados, na que tange à sucessão. 

Se assim é, não se justifica permanecerem res
trições quanto ao reconhecimento. 

Não consideramos nem mesmo válido o argu
mento de preservação do recato das famílias, evi
tando-se escânda1o com o lJrocesso judicial, O 
recato das famílias já foi ofendido pelo próprio 
fato da ligação espúria. O escândalo está aí e 
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não no processo do reconhecimento, que _é o 
~gate da culpa do~ pais. 

Por outro I~ do,_~ recqnhecimento pode ser feito 
em segredo de justiça, nada constando no régistrO 
de nascimento que possa lembrar a ilegitimidade, 
como, aliás, já prevê _a legislação existente. 

-Assim, entregamos o projeto à consideração 
do Congresso, certos de que o legislativo saberá 
aprimorá-lo.'' 

~"São rea!l_!lente oUtros os tefnpos. Já não vive
mo;;_ os .QI,larenta imOS de elabõraçâo do Código 
CiVil, e_ que, na frase de Orlando Gomes, já o 
fizerarri_ :nascer velho-. Também 1947 e 1949 já 
~ _dístanciª-n1 -rã'çl[dãmente e os tabus da Virgin
dac!_e 4?J_ rn~Iher e da_indissolubi1iq8de do vínculo 
rufram. Os filhos ilegítimos ConqUistaram espa
ços-, graças à ousadia de alguns julgadores e à 
preocUpaçã9 dos juristas debruçadas sobre _a rea
lidade familiar, recolhidas afinal pelo legislador. 
-creio ·qu:e e- chegada a flora -de acabar com todas 
as restrições, que ainda subsistem, à fi;!quiparação 
de todos 05 filhos, que são eles os que cari"egain 
o fardo dos pecados, se pecadas são, dos que 
o trouxeram ao mundo. O Segredo de justiça do 
art 49 da Lei no 883, acabou não sendo tão rigo
roso na prática, que impedisse a existência do 
filho ilegitimo chegasse ao conhecimento do côn- _ 
juge do adúltero. A lei, a doutrina e a jurispn,a
dência não se bastaram em as$egurar alimentos 
aos adulte:rinos, estenderam-nos aos incestuosos. 

A Lei no 6.515, não se referiu expressamente 
ao adultério como causa ®_divórcio, tal como 
antes_o_faziª- o Código Civil (arl317, 1). En1 estudo 
publicado nos Estudos Juridlc:os ern homfl!na
gem aO Professor Orlando Gomes (Revista Fo
rense, 1979, pág: i41). escrevi:- "Poucos não 
foram os que lamentaram que a Lel n9 6,515 
não se houvesse referido expressamente_ ao adul~ 
térlo. Pasquier, citado por Amaral Gurgel (Des
quite, vol. I, pág. 197), já ensinava que toutes 
les caus~ de dfy9fCe prevue pour la loi sont, 
par essence, des injures graves. La cause ln
jure grave comprend en sói tontes les ou
tres). "Paul.Lqmbard, ~9 examinar o projeto que 
se converteria _na lei franc:;;esa de 1975, dedara: 
"Reste Làdultere. C'est blen sur une cause 

-de dlvorce mais teus les texteS- pênaux en 
la matlêre sont abrogés. L '"adultere n'est plua 
um delit. On ne rlgolera plus en correctio
neDe. Boubouroche est mort". Talvez esta ve
nha a ser também uma conseqüência fnesperada 
da legislação brasileira. A derrogação, que já não 
vem sertrlempo, dO art. 240 do Código Penal 
O adultério ê apenas uma injúria, por certo a mais 
grave, mas que a lei civil não quis descartar das 
demais". Recentemente, após desacolher idênti
cos projetes de minha autoria esta Comissão e 
o Plenário do Senado Federal aprovaram propo
sição do nobre Senador Amaral Furl~. riscando 
do Código Penal o questionado art 240. 

Nesta ~nha de pensamento, meu voto é favorá
vel ao projeto em exame, ainda que lhe ofereça 
emenda substltutiva, que julgo constitucional e 
juridica, _e de modo a evitar colisão com o caput 
do a~}6~ do Código Qvi1." 

3 -A Asseffibléia NaciOnal Constituiilte· acaba 
de aprovar em 19 turno, e certamente o reafirmará 
-no 2", texto que extingue defirlltivamerrte aS discri
minações que pesavam sobre os filhos adulte
ririOS-e incestuosos. 
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__ 4-A aprovação do presente Projeto antecipa 
assim legislação _complementar que, por sua rele
vância, não deve ficar aguardando -a: _revisão, por 
sua natureza demorada, do Código. Civil. 

Sala _das Sessões, 28 de junho de 1988. -
Nelson Carpeiro. 

lEGFSUlÇÃQC!TAOA 

CÓDIGO CML EAASILEIRO 

LEI N• 3.071 
DE1• DE JANEIRO DE 1916 

(cólrígJda pela Lei no 3.725;" 
__ --~~ 1_5 d«:_!an~iro de 1919) 

__ ................................ _ .. __ -,--_ ... ~----· 
Art._ 358~_ Us filhos inç:estuosos e os adufte

rinos não podem ser reconhecidos. 
.......................... ____ , 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -
O prOjeto lido vai à publicação. 

Sobre a mesa~ comunicação que vai ser lida 
peJo Sr. 19-Secretária. -

É li_da a seguinte 

Ofí<:íó n' 35/88 
Brasília, 24 de junho de 1988 

Ao Excelentíssimo seilliOr -
Senador H_umberto Lucena 
DO. Presidente-do senado Federal 

Sei1hor Presidente, _ _ 
Tenho a_ honrª---de comunic~r a_ Vqs~ EXce

lência, para os devidos fins, que nestã data efetivei 
mêú desligariú:~ritO do Partido da Frente l.Jberal 
-PFL 

Aproveito a oportunidade para apresentar- a 
Vossa Exc.elênc;ia protestos de estima e conside
ração.- S~:a~t~nsó_A•:f•u:Js. 

O SR- PRESIDENTE (Humberto Lucena) -
A comunicação lida vai à publicação. 

Há oradores inscritos. 
Concedo a palavra ao nobre Senador _Marcon

des Gadelha, que, como Líder, fará uma comuni
cação urgente. 

O SR- MARC:ONDES GADELHA (PFL -
PB. Como Uder. Para comuni_c_ação. Sem revisão 
do orador.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

A pauta de hoje está destinada, precipuamente, 
à votação das mensagens referentes à_ .escolha 
de Chefes de Missões Diplomáticas, e esta breve 
comunicação que faço é para encaminhar Um 
apelo aos Sr_s~ Senador.~ que, porventura, ainda 
se encontrem em seus Gabinetes, para que com
pareçam ao plenário, a fim de resolvermos e$e 
problema que já preocupa toda a Nação e, de 
forma muito particular, nossá Diplomacia, uma 
vez que são os negócios exteriores da Brasil que 
estão sendo afetadas por esta deJonga. 

Informo a toda Casa que já fumam_osum acor
do, um acord.o __ çte Jjderanç_as, um a_cordo com 
todos os Colegas que tinham objeção ão anr;_la
mentO da pauta. A Casa está prónta, está em 
condição de resolver, de uma vez por toda~, e.:;te 
problema. 

Não podemos esperar que o recesso apanhe 
esta casa de surpresa; não podemos deixar que 
esta matéria· fique part'l ó segundo semestre, para 
agasto, porque é o próprio nome do Senado Fe
deral que estárá sob_ Jiscq durante todo o mês 
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de ju1ho. A Casa é Que -eStará exposta à execra~o 
pública, se não votarmos esta matéria antes do 
recesso regimental. 

Sr. Presidente, com a compreensão do novo 
üder do PMDB, com o apoio das diversas Lideran
ças, com o apoio dos Colegas -que anteriormente 
estavam obstruindo, há um consenso sobre a ne
cessidade imperiosa de vo~rmos est<! matéria na 
manhã de hoje. _ __ _ 

Peço a V. Ex~. Sr~ PresiQente, também faça se
amdar um apelo de parte da Presidência do Sena
do Federal. ~ o próprio nome da casa que ficará 
exposto durante _todo o mês de julho, se ~sta 
matéria ficar para o segundo semestre. 

Este, Sr. Presidente, meu apelo, para que V. 
EX"', em seu nome pessoal, como Presidente, e 
em nome da Mesa do Senado Federal, conyoque 
todos os Srs. Senadores para que compareçam 
ao plenário e votemos agora. Peço às demais 
üderanças que, obtido o quorum para votação, 
se abstenham, se for possível, de qualquer proM 
nundamento, para que iniciemos a sessão imeM 
diatamente com a votaç_ão desta m@t:érja. 

Ugada à matéria está, também, a convocação 
do Sr. Ministro de Estado José Reinaldo Carneiro 
Tavares. 

A Uderanç;a do PFL. assim como todas as Ude- . 
ranças, se compromete a aprovar a convocação 
deste Ministro, da mesma forma que se compraM 
mete a aprovar a liberação _de créditos, os que 
porventura estejam pendentes, como é o caso 
dos Estados do Acre ~e do RJo _.9~ JiiD~!rc!. ~ ~em 
rec:lamado o Senad.9r Jam_il Hadda.4 e:_te_rá nossa 
anuência em caráter de urgência- Urgeiitíssima. 

Anuncio isto; publicamente, Sr. Presidente, co
mo penhor de um compromisso, de um acordo 
que assumimos, para que possamos, de uma ve_z 
por todas, resolver este problema. Não é o inteM 
resse do Governo que está em jogo, não é s6 
o interesse da Diplomacia que está em jogo, é 
também o próprio nome do Sen_ad_Q Federal, que, 
durante o mês de julho inteiro, poderá ficar exposM 
to, se não chegarmos a uma conclusão na manhã 
de hoje. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito 
bem! Palmas.) 

O Sr. Jamll Haddad -Sr. Presidente, peço 
a palavra como Líder. 

O SR. PRESIDENTE (Hwnberto Lucena) -,
Concedo a palavra ao nobre Senador Jamil Had
da.d, como lider do PSB. 

na pauta estão para receber parecer e são relativos 
ao EStado do Rio de Janeiro. Também temos 
iriteresses, o Senador Nelson Carneiro e eu, de 
aprováMlos. 

Prioritariamente, sobre os créditos para sanar 
os efeitos da calamidade que assolou a Odade 
do Rio de Janeiro -_i! O Estado do Acre, fazendo 
caril qlle milhares -de pessoas ficassem desabriM 
gados e ccim ãs encostas em sério risco de desa
bamento, faço neste momento, um apelo às üde
rançaS da Casa, e parã continuar acreditando na 
pafa\rra das mesmas, a fim de que sejam votadas 
airida -hoje os dois créditoS para a cidade do Rio 
de Janetiv. Caso contrarlq, minha palavra tam
bém deixará de viger, não Porque quebráMia, mas 

_porque a quebra de compromisso foi desejo do 
outro _lado. 
---~É justa a colocação do riobre Líder Marcondes 
Qadelha referente ao problema das Missões brasi
leiras no exterior, mas também é mais do que 
justo, Sr. Presidente, se procure preservar a vida 
daqueles que ocorrem o risco - como é o caso 
das populações carentes da cidade do Rio d"é 
Janei_r_o- se, de imediato, não forem feitas novas 
-oPrn:s de contenção de ~ncOstàs, pois poderemos 
ter novamente vidas ceifadas naquela localidade. 

_ Sr. ~sidente, faço este apelo patético, para 
çumprimento do acordo. Não estou aqui que: 
rendo impor nada, estou apenas pedindo que o 
.,.cg_rdo feito anteriormente seja cumprido e, COf!l 

o·maior prazer, estaremos aqui votando tqdas 
aS ·matênas-aa Ordem do Dia. 

Era o (Jue desejava di~er, Sr. Presidente .. (Muito 
bem1) · -

~OSr-~Cld Sabóla de Carvalho- Sr. Presi
dente, peço a palavra para uma questão de ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Hwnberto Lucena) -
Concedo a V. ~ a palavra. -

O SR:- CID SABÓIA DE CARVALHO 
(PMDB - CE: Para questão de ordem. Sem revi
São dp orac\or.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Na _última Qiiinta:.feirã, houve uma decisão da 
MeSa que me deixou profundamente preocupado. 
Por isto, er9o a Presente queStão de ordem para 
Clirimir as minhas dúvidas, e na esperança de evi
tar que se firme uma jurisprudência que poderia 
ser-·pet;gõsa pãia o funcionamento desta Casa. 

. Si. Presidente, na última quinta-feira, o Senador 
pelo PMDB da Bahia Ruy Bacelar levantou uma 
questão de ordem a respeito das prerrogativas 

O SR. JAMIL HADDAD (PSB - RJ. Como -do Líder Rachid Saldanha Derzi, cargo exercido 
Líder, pronuncia o seguinte discurso.) -Sr. Presi- em ~nome- do Governo. Seria o nosso Compa-
dente, Srs._ Senadores: . _ nheiio Rã.Chid Sald~ha Derzi Líder do Governo? 

V. EX_!" ouviram da minha parte que cessarla -~Naquela oportunidade, o Senador Ruy Bacelar 
a obstrução relativa à aprovação dos represenM argülti que não existia essá figura. E _cõmo_V. 
tantes Chefes 'de Missão Oiplomática e estou aqui ~ _d~~~asse algo que não agradou ao nosso 
pronto a cumprir minha palavra; porém a recípro- que~do e ilustre Companheiro, eis que recorreu 
ca. não foi verdadeira. Atendendo a um apelo do da decisão de V. Ex~',_ e V. Ex• submeteu a questão 
Prefeito da cidade do Rio de Janeiro, Satumiito ao conhecimento da Comissão de ConstitUição 
Braga, V. ~. Sr. Presidente, colocou na Ordem e Justiçá. 
do Dia, na sessão de quinta-feira pr6xíma passa- Mais tarde, ficou bem claro que o Senador Ra-
da, dois créditos para a cidade do Rio de Janeiro. chid Saldanha Derzi, pelo efeito suspensivo do 
Jâ receberam os pareceres e estão em condições _ rec.~rso~ _não seria mais o Líder do Governo, fato 
de ser votados. Fomos surpreendidos hoje com que viriha acõntecendo até aquele exato instante, 
a retirada desses dois projetas da Ordem do Dia. até aquele momento. 
Estão colocados dois outros relativos ao Estado_. _ Sr. Presidente, trago aqui minha preoetipação. 
do Rio de Janeiro - ·os da Odade do Rio de Se _eu, por exemplo, agora, levantasse uma ques
Janeiro foram retirados. Esses que Se encontram_ tãó-de ordem, impugnando a_qualidade de Sena-
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dor de qualquer um dos meus Companheiros, 
negasse qualquer coisa a respeito da aptidão de 
estar aqui, é óbvio que V. Ex' iria decidir que não: 
que mínha questão de Õrd_em rião tinha pro~e
dência. Devesse eu recorrer, iria a matéria à Co
missão de Constituição e Jl,lstiça e, como tal, ha
vena o" efei;to suspensivo. 

Indago de V. Ex'; Si'. Presidente: nã. pres.ente 
questão de ordem, o que ficou sob _.suspensão 
foi a decisão de V. Ex? ou a própda designação 
do Líder Rachid Saldanha Derzí? Pqrque, se a 
decisão de V. Ex' conseguiu removeU, por ser 
confirmada e por ser reoonida até à deliberação 
anteriormente formu1ad,a, correremos o risco de 
em tudo que quiseimos suspender aqui, nO Senà
do, bastará uma questão de ordem a ser indefe
rida e dep9ê_recorríd_a, para ter o efeito suspensivo 
e ser Submetida à Comissão de ConstituiÇão-~ 
Justiça. 
_ Como isso m~. pareceu um tanto_quãiito estra
nho, Sr. Presidente, levanto a presente questáo 
de ordem, para que V. Ex' declare sobre o que 
incidiu o efeito susPeriSNo: se sobreos_ acordos 
das LiderançaS que designaram Rachid Saldanha 
Derzi oU meramente sobre a decisão de V. Ex" 
sematacar·a. forma; o mérito e a eficácia: do ato 
primordial, do ato vesbbUlar.-

É a questão de ordem que levanto, Sr. Presi
-dente, úniCa e. exclusivamente pela preocupação 
que a mim causou a decisão, porque poderiamos 
parar o S~itado Federal ao adotar a técnica que 
aqui se improvisou naquela qU.iri.tã:.fei"rêi. 
- Era somellte isto,-sr. Presidente. 

O SR. PREsiDENTE (Humberto Lucena) -
Nobre Senador Cid Sabóia de Carvalho, a Presi
dência val rapidamente reconstituir o que houve 
para poder chegar a uma decisão à questão de 
ordem de V, Ex'. 

Na sessão de última 5• feira, a Presidência con
cedeu a palavra, como Líder da .Maioria, aõ Sena
dor Rachid Saldanha Derzi, baseada em que S. 
Ó!;' havia sido indicado em docwnento escrito, 
encart;1inhado _à Mesa, para desemPenhO daque
las funções, pelos efitão_ Lideres-do PMDa ~ do 
PFL. 

Ao anunciar a palavra ao Senador Rachid Salda
nha Derzi nessa condição, a Presidência recebeu, 
de imediato, uma questão de ordem d,p _&enador 
Ruy Bacelar, 1)-osentido de que os Senadores 
Fernando Henrique Cãrd.oso e Carlos Chiarelli não 
eram mais Uderes do PMDB e do Pfl., respectiva
mente. Então, o documento que tinha vindo à 
Mesa indicando o Senador Rachid Saldanha Derzi 
como Líder da Maioria estaria sem valor, no que 
a Presidência retrucou ao decidir a questão de 
ordem de S. B(!i, dizendo que, _enquanto os atuais 
Líderes do PMDB e do PFL, o Sen_ado_r Ronan 
Trto e o Senador Marcondes Gadelha, respectiva
mente, não enviassem novo documento à Mesa 
desautorizando aquela i"'dicação, ela persistiria e, 
portanto, o Senador:- Rachid Sãldanha D~rzi conti
nuava Líder da Maioria no Senado Federal, de 
acordo com o disposto no Regimento Interno. 

Foi, justamente, diante desta decisão, que o 
nobre Senador Ruy_Bacelar recorreu ao Plenário 
do Senado, a frrn de que não se delib~rasse de 
iitiediato sobre a matéria, a Presidência, valen
do-se do disposto no art. 449 do Regimento lrlter
no, solicitou audiência da Cbtnissãó de Consti

- !Ufção e Justiça sobre a matéria. 
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Para deddir a questão ·de ordem de V. Ex", o 
referido art 449, no seu_ § 2~, diz, textualmente: 

''Art. 449 ............... _ .... _ ... _.,, ___ ~ .... . 
§ ~ SOlicitada. pelo Presidente, audiên~ 

da ou aprovado requerimento nesse sentido, 
ficará sobrestada a decisão." 

Portanto, o que ficou sobrestada, e\!i_dentemen
te, foi a decisão da, Presidênçi,A a respeito da gues
tâo de ordem do nobre Senador Ruy Bacelar. 

O SR. PRESIDEI'ITE (Humbetto Lucena) -
Concedo a palavra ao nobre Senador ~1,1yJ3acelar, 
por delegação da Liderança do PMDB. 

O Sr. Jutahy Magalhães - Sr. Presidente, 
peço a palavra para rápida explicação pessoal, 

O SR. PRESIDEI'ITE (Humberto Lucena) -
V. Ex" fem a palavra para uma explicação pessoal, 
de acordo com o art. 16 do Regimento Interno. 

OSR.JUTAHYMAGAIHÃES (PMDB-BA 
Para explicação pessoal Sem revisão do orador.) 
-Sr. Presidente: _ _ _ 

Ontem fui_ surpreendido pelo noticiário dosjor
nais de que eu estaria, juntamente com os Srs. 
Senadores José Tgnáclo Ferreira e ltam<11r Franco, 
liderando um trabalho de obstrução no Senado 
à votação das mensagens dos embaixadores que 
estão em pauta para votação. 

Sr. Presidente, segundo as próprias publicações 
os jornais_ de ontero, há embaixador aqui cuja 
mensagem chegou há quase um ano --pare· 
ce-me que em julho do ano passado. E somente 
em uma única sessão, neste quase um ano, howe 
encaminhamento de votação. e discussão da ma
téria a respeito· dos embab@dores. . . 

Sr. Presidente, não sei como alguém _pode ser 
responsabilizado pela obstrução de mensagens 
deste tipo, se uma única vez, em um ano, utilQ.ou 
a palavra para discutir a matéria. 

O que temos tido aqui, Sr. Presidente? Temos 
tido, aqui, um equívoco que está sendo sempre 
seguido a respeito do Regimento, ou interpre
tação errada do Regimento. Quánd_o_q Regimento 
foi feito, realmente, existiam dois Pi!r:tidos. As Lide
ranças tinham o direito de_ P,.!blizar da palavra a 
qualquer momento. Mas, pelo próprio Regimento, 
a Uderança deve utilizar-se da palavra num assun
to urgente do interesse do Partido e não para 
fazer discursos, como tem acontecido, neste pe
ríodo todo. 

Hoje, não temos apenas dois Líderes, temos 
vários, e o rt!Sultado é que as sessões estão sendo 
abstruídas pelo uso da palavra das Lideranças 
e por aqueles que são Indicados pelas mesmas. 

Não temos inkio certo para a Ordem do Dia, 
quando já apresentei um projeto de resolução, 
há mais de três anos tramitando na Casa, determi
nando que a Ordem do _D~a. t~nha início uma 
hora após o início da se~o. já que todos os 
SenadoreS têm condições de ~r presentes_no 
período da Ordem do Dia 521bendo _ q~e ela será 
iniciada naquele momento próprio. No entanto, 
esse projeto nunca foi aprovado, e agora sai na 
imprensa, certamente leva® pelos discursos do 
Uder do PF'L, que estávamos oPst(uindo as ses
sões para votação dos embaix.adores. 

Não aceito, Sr. Ptesiden~. que se queira impor 
aqui uma posição que não é a re~l. . 

Se eu quisesse_ obstruir, Sr. Presidente, eu diria 
a V. Ex", como direi no iníció da sessão secreta 

como eu poderia obstruir. Não vou fazê-lo. Todos 
~ ~tendimentos estão feitOs e estão sendp res
peitados. Portanto, nacta tenho a fazer, mas quero 
mostrar a V. ~; C}ue Sr. Presidente, que eu qui· 
sess~ realmente obstruir, teria condições de fazê
lo. M.inha reclamação é __ conl;ra a imputação que 
foi feita, nó Sentido de que-eSt:üia aqui obstruindo 
.QJ~ ... .trª-balhos para a aprovação das mensagens 
dos ... embaixadores. 

O SR. PRESIDEI'ITE (Humberto Lucena) -
Com:_edo a palavra ao Senador Ruy Bacelar, por 
.delegação da Uderança do PMDB. 

Enquanto S. Ex" se dirige à tribuna, a Presi
dência apela aos Srs. Senadores que porventura 
se encontrem em seus Gabinetes ou em alguma 
reunião de_ Comissão. venham ao plenário, a fim 
de que_ possamos iniciar, de imediato, a aprecia
ção das matérias incluídas na Ordem do Dia de 
hoje. 

Tem a palavra o nobre Senador Ruy Bacelar. 

O SR. ROY BACELAR (PMDB·BA Pronuncia 
· o:-s.eguinie diScurs-o)- '5r. Présidente, Srs. S~ria-
dores: - -
-Tempos atrás, abalou-me profundamente uma 

notícia estarnpaaa no Jornal do BrãsU de outu
Oro_ de =1987, com esta· rTI:arlctlete: "Desencanto 
_teVã:bfãSifeirO pa'i-a a Jtãlia". _ -

A mãteria, assinada pelo· COrreSpondente do 
JQrnal do Brasil , em Roma, e fundada em infor
mações provenientes de fontes consulares italia
nas nO Bfasil, relatava o afluxo crescente de reque
rimentos de cidadania italianc:~_ formulados por ci
dadãos brasileiros, fiJhos, netos e bisnetos de ita
lianos, junto aos consulados da Itália, em Sã9 
Pau1o, Porto Alegre e Rio de J_aneiro. 

Segundo o joinalista, autor da ffiatériã. os siQ
natários desseS reqüerimentos' não seriam ap-enas 
jovenS: com diplomas universitários ou cursos de 
-alta _especi8lizãção, mas, também, homens e_mu
lhe-res dã:s mais variadaS faixas etárias. - - -

. Essa hótída, a prin-cípio apenas preocupante, 
passou a me estarrecer, quando ocupou-se de 

- explicar as causas desse inusitado surto emigra
tório que, ainda segundo o rioticiário: "coincidia 
com o agravamento da crise econômíca -e com 
as maiores dificuldades que todos passaram a 
sentir para viver no Brasil". 

Essa onda emigratória - opinava o periodista 
--, estaria Sendo estimulada, predominantemente, 
por tres motivações: 1) a busca de melhores pers

. pectivas profissionais; 2) as facilidades geradas 
pela cidadania e o_ passaporte de um país da Co
munidade Econômi_c_a da Europa O<::idental;_3} 
a segurança e privilégios assegurados pela previ
dência social aos novo~ _jtalianos. segurança e 
privilégios que não satisfazem e não tranqüilizan1 
os mais autênticos e antigos italianos, mas que 
são considerados dádivas dO céu para um brasi
leiro que pouco 6u nada tem em assistência-médi
ca, em seguro~desemprego e re_cebe aposenta-
doriàs âe fome. _ _ _ _ - --

Meu estarrecimento cres:c_eu em intensidade 
quando o c9rrespondente- do Jornal do Brasil 
qmcluiu seu relato com estas observações adido
nais, feitas por autoridades consulares -da Itália: 
"os candi_datos a essa...aventura nãó-SáO desesti

-JnUiiidos, nem meSinO pelas informações sobre 
as dificuldades que enfrentarão na Ttá!i~ para co
meçar vida nova e trabalhar ... O desencanto e 
.o ... deSespero com âs dificul_chldes e a fc:tlta de pers-

pectiva do Brasil_ os empurram a qualquer tipo 
de aventura, até as mais temerárias!", 

_Sr. PfesJdei1t"é, -srs. SeOa~o_res, de uns leJ11pÔ""S 
pãra.cá, minha sensibilídade-cívica --e Creio que 
também a dos nobres Companheiros~ raramente 
vê passar um dia sem _se-r dura_me_nte at;inQida 
por algum episódio sombrio que vem avultar os 
contornos já tão inquieta11:tes da crise brasileira._ 

Coffiesso-lhes,--todavia, que esse êxodo, inci
piente à -época da divulgação desta notícia, e hoje, 
cada vez mais crescente, conforme adiante co
mentarei, feriu meus brios de brasileiro. 

O pior, Sr. Presidente, é que, desde então, noti
cias desse teor têm-se intensifica~o em quase 
todos os órgãos_de impi"ensa. 

Cito-lhes, a títUlo de ComprOvaÇão, algumas 
manchetes que, de uns tempos para cá, passaram 
a ganhar destacados espaços em alguns de nos
sos _mais conheddos periódicos: 

"Brasil - País de imigração ou emigração?" 
é o que estampa O Estado de S. Paulo, de 
28-9-87. "Eldorado d'além-mar frustra os brasilei
rqs"1 Proclama O GJobo de 2g..11-8?, enquanto 
que a Folha de S. Paulo de 219-7-87 refere-se 
à cidade mineira_de Goveri'iâdor Valadares como 
"1Jma d~de de_r:!!~d_at?_ça~_para OS-Estados Uni

- dos", tal o_ número de valadarenses que já se 
haviam deslocado para ai:[uele pafs. É, ainda, o 
mesmo periódico que, em 7-2-88, volta ao assun
to com fartas informações sobre a corrida de bra
sileiros aos consulados dos Estados Unidos, Ca
nadá. Austrália, Portugal, França, Itália e outros, 
contemplando essas matérias com os seguin~s 
títulos e subtítulos~ 

"Brasil procura saída para o desencanto" 

Outra manchete. 
... - - - ~ : 

"Crescimento do número de pessoas _que 
deixam o País em busca de melhores condi

---ÇÕes de vida no ~or revela a _urgência 
de mudanças para a solução da crise _nê!:cio
nal". 

Mais reéentemente, a revista Veja, mergulhan
do a fundo na pesquisa $Obre o deplorável 
surto emigratório que se apossou de boa par
cela dos cidadãos brasileiros, cunhou esta 
manchete para sua exaustiva reportagem: 

"Os brasileiros vão à luta: bye-bye, Brasil" 
"Pela primeira vez n~ históriélÕO P"-ís, uma 

leya de gente de todo o tipo sai para 
tentar a vida fora." 

-o tema, cOinO era de-esPeriir, provocOu inquie
tação -na::Gazeta Mercant~J. que, em 
_22-.4-88, adVertiu _a opinião pública com ma
féria conti:Jhdente, assim intitulada: 

"A emigração dO$ jovens @~eaça o de~n
volvimento brasileiro." 

Todo esse alarme é plenamente justificado. Ou
ça bem, Sr. Presidente. Ouçam bem, Srs. $em~<;to
res, dados fome_cidos pela Polícia Federal reve-
1~-nos-que, no período de 1985 a 1987, dois 
milhõeS-Oit~entos e.-oiten~ e sete.f!lil brasileiros, 
mais--do que a população de muitas capitais do 
País, viajaram-para outros países. destes tendo 

_ r~tomado aJ?enas· Lim milhão seiscentos e trinta 
e sete mn brasileiros. - -

Isso permite-nos avaliar as reais. proporções 
desse triste êxodo. Em ver.dade, num peóodo de 
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dois anos (1985·1987) cerca de um milhão du
zentos e cinqüerifu mil brasileiros, não vislum
braram outra perspectiva para suas vidas senâ.o 
esta: dar as costas ao País que os viu nascer! 

É claro, Sr. Presidente, que tudo isso provoca 
uma torrente de penosas indagações: Que estará 
sucedendo a este País, antes paraíso de imigran
tes, agora, transmudado em terra de abandono 
e em ponto de partida de correntes emigratórias? 

-Ufanista, pleno de autoconfiança, o Brasil, 
até bem pouco, quando acossado por alguma 
catástrofe, o máximo que experimentava era o 
surto de movimentos migratórios internos, por 
que, de uma hora para outra, seus cidadãos enten
dem de voltar-lhe as costas, buscando em hori
zontes aJienígenas, as perspectivas de vida que, 
aqui, começam a lhes ser negadas? 

-Aos olhos da aturdida geração de brasileiros 
deste final de década de 80, Deus terá deixado 
de ser brasileiro, Sr. Presidente? O Brasil terá dei
xado de ser o País do Futuro, Srs. Senadores? 

-E, entre as levas dos que estão sendo tenta
dos a deixar o País, não estarão alguns dos nossos 
melhores cérebros, aqueles que precisariam ficar 
para ajudar esta Nação a desvencilhar-se das 
peias e ameaças que toldam os horizonteS-de 
sua história? - -- -

Tudo isso é o que me pergunto, assim como 
concito-os, Sr. Presidente, Srs. Senadores, a que 
também se indaguem, com urgência e sem com
plascências, sobre as causas e sobre os respon
sáveis por essa onda depressiva que se abateu 
sobre a população brasileira, tomando-a presa 
da perplexidade, do desaJento, de tantos desen
cantos, mas, sobretudo, dessa estranha e inédita 
tendência ao êxodo e à renúncia à cidadania bra
sileira. 

Qu~im, quando me ponho a cogitar 
sobre~ r - de tão dolorosos eventos, encon~ 
tro -mllit& · ter ligadas urnas às outras-_causas 
de natureza política, as de cunho económico e 
as de caráter moral._ _ ______ _ 

O SR- MAURO BORGES -Permite V. EX' 
um aparte? 

O SR. RUY BACELAR - Concedo a palavra 
ao nobre Representante do Estado de Goiás e 
Líder do PDC. 

O Sr. Mauro Borges -Nobre Senador Ruy 
Bacelar, cumprimento V. EJr pela abordagem de 
um problema que se ouve falar a todo momento 
e todos se perguntam assustados: será que isso 
é verdade? Será que isso está acontecendo? Pois 
nada mais retrata o estado de desesperança e 
descrença no Governo, descrença na sua eficiên
cia, descrença na máquina do Estado como solu
ção para os problemas ·do povo, do que esse 
fato que V. EX' revela com tanta clareza. É real
mente muito duro para nós, brasileiros. Chega 
a ser humilhante verificarmos um Pafs que era 
de imigração transformar-se, efetivamente, num 
País de emigração, exatamente por razões de de
sespero. Não vou interromper o discurso de V. 
Ex", VOu escutá-lo com todo o interesse até o 
final. Mas, desde já, queria cumprimentá-lo pela 
inteligência e a coragem com que aborda o as
sunto. 

O SR. RtiY BACELAR -Agradeço a V. EX', 
nobre Senador Mauro Borges, o hornoso aparte, 
e incorporo-o_ao meu discurso. 

Infelizmente a verdade é esta e as causas, não 
tenho dúvidas, são de natureza política, econô
mtca e de caráter moral. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, pode-se afirmar, 
sem risco de exagero, que boa parte dos desen
cantos e das aflições que hoje penalizam o povo 
brasileiro procedem de causas políticas recentes. 
Nem é preciso reavivar a lembrança da grande 
tragédia de abril de 1985, quando o destino inexo
rável arrebatou a vida de Tancredo Neves, privan
do o povo da experiência de um líder político 
invulgar e, a Nação, de um estadista hábil e com
petente. Ele havia promovido o reencontro do 
povo com suas lideranças políticas; ele despertara 
na alma popular inolvidável vibração cívica e in
contida vontade de participar na reconstrução do 
Pais; ele reacendeu em todos a esperança de mu
danças e a fé na viabilidade do Bras~; com ele 
o povo estava pronto para empreender a travessia 
da transição e a retomada do desenvolvimento. 

Lastimavelmente, o destino, que já fora impla
cável, privando-nos de um líder dessa enverga
dura, foi padrasto e cruel, substituindo-o por um 
mandatário do acaso, despreparado, que não tar
dou a pôr tudo a perder. 

Elevado ao Poder Supremo, graças à trama 
do destino, mas com o apoio generoso da Nação, 
em men9s de dois anos de Governo, o Presidente 
José Séilneyjá havia perdido essa invejável susten
tação popuJar, hoje substituída pela condenação 
generalizada a um governo de descalabros, res
ponsável por haver precipitado o País na pior de 
suas crises. Tudo isso porque Sua Excelência foi 
incapaz de posicionar-se_ à altura das altas respon
sabi1idades que os caprichos da história deposi
taram sobre seus ombros; tudo isso porque Sr. 
Presidente, não obstante as inúmeras _oportuni
dades que teve, faltou-lhe grandeza e competên
cia para compor uma equipe governamental dinâ
mica, voltada para a magnitude dos problemas 
que lhe cabia equacionar, e solidária na cons
ciência da gravidade dos compromissos assumi
dos com a Nação; tudo isso, em suma, porque 
o Presidente José Samey,longe de aplicar-se aos 
desempenhos de estadista que o destino lhe im
pôs. persistiu apegado aos estilos e comporta
mentos próprios da pior politicagem provinciana. 

Assim, ao invés da Nova República, concebida 
por Tancredo Neves e ansiosamente esperada 
pelo povo brasileiro, José Samey, pouco a pouco, 
foi modelando esta triste farsa. na qual o discurso 
ensaia ser neo-republicano, mas o estilo e os atos 
reprOduzem as contradições e os desmandos já 
não digo da Velha, nem mesmo da VeJhlssima, 
mas desta corroinpida, patusca e "franciscana" 
República Samey. 

É por tudo isso, Sr. Presidente e Srs. Senadores, 
que o libelo mais contundente contra o Governo 
-Samey está sendo lavrado na História deste País, 
não por mim, evidentemente, nem pelo mais fer
renho dos oposicionistas, senão que por essas 
levas de emiwantes brasileiros que, sufocados 
pela falta de perspectivas, acometidos por uma 
avalanche de fobias, entre as quais a da inHação, 
a dos assaltos, a da irresgatável dívida externa, 
a da corrupção, a da criminalidade desenfreada, 
a da falência das instituições, a da decadência 
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moral, a -da deterioração das lideranças políticas, 
e corroídos, além do mais, pela irremediável nos
talgia de um Brasil que já foi melhor, sucumbiram 
à d~esperança e partiram para outras terras mais 
respiráveis. 

Tenho anotado, Sr. Presidente, os_ depoimentos 
de alguns desses brasileiros expatriados. Além de 
dramáticos, estes depoimentos oferecem severos 
elementos à reflexão de todos nós. 

"Eu estava frustrado no Brasil" - afirma 
um arquiteto brasileiro de 28 anos, hoje em 
Portugal. ''linha uma renda familiar média, 
mas nenhum horizonte à vista Eu ia ao su
permercado com uma máquina de calcular 
no- bolSo: andãVa nas ruaS -com:·receio de 
assaJtos. A impressão que tenho _é __ de 'que 
estou mudando para um país mais sério." 

''Como imiQrante", diz uma brasileirã e)qja
triada no Canadá, "tenho mais direitos do 
que no Brasil como brasileira". 

É, também, de outro arquiteto, que integra o 
contingente de cerca de 12.000 brasileiros emi
grados para Portugal, este depoimento conster
nador: 

"Não era o salário pequeno que me ofen
dia, mas a humilhação de não ter qualquer 
valor. É desmoralizante. Eu investi em míin 
mesmo e o Brasil não me deu_qualquer retor
no." 

-Mas, para não mortificar, ainda mais, a sensibi
lidade de V. Ex!' com a leitura de depoimentos 
tão pungentes, retomo ao tema das causas desen
cadeadoras deste lamentável impulso emigratório 
que lavra no Brasil de José Sarney. 

Naqueles dias memoráveis, que assinalaram a 
campanha pelas eleições diretas e, mais adiante, 
nas jornadas de sustentação da candidatura de 
Tancred.o Neves__à Presidência da República, deu
se uma saudável interação, nas praças públicas, 
entre o povo e os políticos comprometidos com 
a redemocratização e a restauração econômico
social do País. 

Naquela altura, a quase totalidade da população 
parecia aderir firmemente à crença na capacidade 
dos políticos de resolverem os problemas econó
mico-sociais brasileiros com maior eficácia e so
bretudo, com mais habilidade do que os tecno
cratas a serviço do regime miUtar. 

O Sr. Leite Chaves- Permite-me V. Ex' um 
aparte, nobre Senador Ruy Bacelar? 

O SR. RUY BACELAR - Concedo o aparte 
ao eminente Senador Leite Chaves. 

O SR. LEITE CHAVES - Nobre Senador 
Ruy Bacelar, V. Ex" profere um discurso elaborado, 
refletido, que faz jus à sua inteligência e ao con
ceito que já tínhamos a seu respeito, antes mesmo 
que chegasse a esta Casa. No entanto, sinto-me 
no dever de dar um depoimento: o Presidente 
José Samey; a quem V. EX' se refere, conviveu 
conosco aqui- pelo menos comigo-, durante 
oito anos e pertencia a um Partido adversário, 
a Arena. Posso assegurar a V. Ex" que sempre 
foi tratado nesta Cá.sa com muito respeito. O Pre
sidente Sarney, naquela época, era até pressio
nado e marginalizado pelo seu Partido. Sua Exce
lência, aqui, neste plenário, nunca teve, ainda nos 
seus remotos desejos, opçrtunidade de chegar 
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à Presidência, nem à Uderança. Então, somos 
testemunhas dessa sQbriedade. E; mai~. o Presi
dente tem posições definidas. Sua Excelência 
chegou à Presidência em circi,IDstânCias. a~ersas 
não pertencendo ao nosso Partido. S_ua Exc-elên
cia chegou à Presidência em nome da neces
sidade de se fazer uma abertura, e ninguém nega 
que a fez. Durante algum tempo pretendeu gover
nar com o nosso Partido, a cuja Presidência de 
Honra foi elevado, mas não, houve um entendi
mento_ absoluto e ficou Syji Excelência naquela 
dificuldade de governar com um Ministério em 
confronto. Sua Excelência é quem menos pode 
neste País. Como V. 51' sabe, aparentemente o 
Presidente pode tudo, mas, no fundo, não pode 
nada. O Presidente José Samey- sou testemu
nha-procurou, inclusive, fazer a reforma agrária 
no País, não conseguiu; trazer de volta o boi gordo, 
muna emergência, não conseguiu; punir tortura
dores, não conseguiu. Então, nobre Senador, so
mos nós que temos todos os poderes; só nós, 
aqui na Constituinte é-que· podíamos fazer alguma · 
coisa e terminamos por não fazer nada. Mantive
mos os tnesmos privilégios, pouco mudamos. 
Então, quando acusamos o Executivo, e estamos 
a caminho de elaborar uma Constituição, n6s que 
podíamos ter mudado o quadro na_donal e não 
o fizemos. essas nossas críticas caem por terra. 
O Presidente pouco pode. Sou testemunha dos 
sacrifícios, das pressões, das humilhações dos 
insultos a S. Ex". Foi o homem mais ovacionado 
que já vi neste País, o homem que menos críticas 
recebeu do Congresso Nacional até há pouco 
tempo. Quando foi que começou a graride diver
gência? Quando se levantou a questão Glos quatro 
anos. O nosso Uder anterior, na Constituinte, ppr
lamentarista, passou a dar prioridade à questão 
dos quatro anos; tomou o secundário pelo essen
cial. Posso assegurar a V. EJr que, com a1gumas 
restrições, não vejo uma acusação violenta e forte 
que possa ser feita ao Presidente José Samey. 
E só faço esta defesa por que até agora não vi 
uma acusação grave, Na época, aqui, no Congres
so, Sua Excelência nunca recebeu_ restrição e não 
conheço um fato grave que se lhe possa imputar. 
A não ser essa dificu1dade de convivencia num 
País dividido por razões plurlmas. 

O SR. RCIY BACElAR Agradeço a V. Ex' o 
aparte, nobre Senador Leite Chaves. Entretanto, 
discordo completamente do seu pensamento. O 
Presidente do Brasü, de hoje, pode tudo, manda 
em tudo. Sua Excelência teve todas as_ condições 
de passar para a História como um grande esta
dista; contudo apegado a questões provincianas, 
a mais um ano de mandato, fez çom que o Brasil 
se encontre na situação em que hoje está. Sua 
Excelência deixou de governar o País, o País não 
tem um programa; deixou de coordena( os seus 
Ministros,. e passou a enganar a Nação brasileira 
com planos e mais planos de governo. Já estamos 
caminhando para o nono plano. 

E a situação do Brasil de hoje? Não há satisfa
ção por parte de segmento socia1 nenhum. Todos 
estão insatisfeitos. Prova eviclente é esta onda emi
gratória que já soma nos úl_timos dois anos a 
1 milhão e 250 mil brasileiros, que sairam do 
Brasil à procura de outros horizontes, de outros _ 
caminhOs. 

O Sr~ Leite Chaves - Nobre Senador Ruy 
Bacelar, V. ~ tem razão. Recentemente fui a Is-

rael, pasSei pela Europa, e posso afirmar que a 
diferença salarial é muito grande. Tanto que V. 
~ OU qUalquer_ Senadçr nesta Casa, se tivesse 
que viver com o salário de Senador em Genebra, 
seria operário de clasSe média. A diferença salaflal 
é terrível. ComO o nosso ordenado de Senador, 
erri Genebra, na Suíça, viveríamos como uln ope
rário de segundo escalão. A oferta salarial é muito 
grande, funcionando a lei da o(erta e da procura. 
Lamento, também como V. Ex"', porque lnuitos 
brasileiros, qUe têm até doutoramento, não estão 
podendo serv_ir ao País. Receberam uma eduCa
ção aprimorada e aqui não têm condição de per
manecer, estão saindo.Acredito que isto seja tran
sitório, embora uma transição alongada. 

O Sr. Jutahy Magalhães - Permite-me V. 
Ex' um ãj)arte? 

O Sr. Ruy Bacelar- Concedere~ dentro de 
poucoS seguridos. 

Senador Leite Chaves, V. Ex' vem ao meu en
contro, concorda plenamente com o meu pro
nunciamento. 

Um Governo que penaliza, sobretudo, o assala
riado, é perverso, porque prejUdica, sobremodo, 
o funcionário público, aquele: que tem de ser dig
nificado, e que, ao contrário, vive sob arrocho 
salarial. Este Governo, no meu entender, é o cau
sador dessa onda emigratória que se abate sobre 
o BrasiL 

Com prazer, ouçb ó eminente Senador Jutahy 
Magalhães. 

O Sr. Jutahy Magalhães .:__ Nobre Senador 
Ruy Bacelar, solidarizo--me com V. EX' pelo seu 
pronunciamento, que, mais uma vez, demonstra 
seriedade nos assuntos que traz à baila no Sena
do. No regime presidencialista em que vivemos, 
a impressão que seliipfe tive_- e as discussões 
e debates no Sena_do e na Câmé!,ra o têm demons
trado - é de que há um excesso de poder por 
parte do PresJdente, Temos no Brasil uma Pr~i
déncia imperial. Ultimamente - estava conver
sando com o Senador Nelson Carneiro - o Go
verno demonstrou isso.Através de um decreto-lei, 
mudou o Orçamento. O Governo tem todos os 
poderes. lnfel~ente, o que o Governo não está 
conseguindo é fazer com que o povo brasl1eiro 
tenha crença no futuro, e este, é um dos males, 
senão· o maior mal que este Governo está prestan
do à Nação brasileira: tomar o brasileiro um des
crente, um homem que não acredita no futuro, 
que praticamente não tem presente, que tem de 
sair da sua Pátria para ter um pouco mais de 
esperança fora do Paf_s. Este, realmente, é um 
desserviço terrlvel que a atual Administração está 
fazendo ao País. É uma descrença generalizada: 
descrença no Governo, descrença nos políticos, 
descrença nos partidos Políticos. Há hoje uma 
des_crença em tudo no Brasil. Como V. Ex!' já falou, 
transcrevendo declarações de uma pessoa que 
terlã: emigra-do, no Brasil hoje não se pode andar 
tranqüilo na rua. Temos dificuldade de andar com 
a tranqüilidade que antigamente tínhamos. V. EX" 
deve recordar-se muito bem de como saiamos 
à noite, na Bahia, andando a pé pelas ruas, para 
limos para àsa, sem nenhUrria preocupação de 
transp-orte ou de assalto. E hoje, como está a 
situação?_ Es_se mal nós dev:emos a quê? Á des
crença, por'que, como V. Ex' também já afirmou, 
O· povO tinha neste GoVimo grande esperança 
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de transformação. Mas nem as pessoas muda
ram. o quadro que está ar é aquele que havia 
de pior no Governo _pàssado. 

O SR •. RUY BACELAR- Agradeço ao emi
nente Senador __ ;ll.Jta!ly Magalhães. Concordo Ple
namente com V. & qUando diz que neste País 
o Presidente pode tudo, é sua Majestade Imperial. 
Prova evidente é o decreto-:lei que acaba de assi
nar, modificando o OrÇâmento da República, coi
sa inédita na História republicana deste País. 

O SR- PRESIDENTE (HumbertO Lucena) --' 
Senador Ruy Baç~lar, V. E;x" já ultrapassou 19 
minutos do seu tempo. Pediria, então, concluísse 
o seu pronunciamento, a ftm de entrarmos na 
Ordem do Dia. 

O SR. ROY BACELAR- Pois não, Sr. Presi-
dente. Ire( conCluir. -- - -

Daí porque o retomo da classe política ao Poder 
era saudado como evento promissor, ao mesmo 
tempo que suscitava alentadas esperanças na so
lução de vários problerr~as que passaram a angus
tiar o poVÓ nos últimos ·anos do regime militar, 
particularmente os referentes à recessão econó
mica, ao desemprego, à inflação e custo de vida, 
à moradia, ao a ri-acho' salarial, ao pagamento da 
dívida externa e a outroS que tais. -

Deploravelmente, o desPreparo e as trapaiha
das do Presidente Samey e de sua equipe de 
governo frustraram as expectativas do povo. Hoje, 
a Admlilistração PUblic;8 do .Br~sil está desacre
ditada e desriorteadil: não disciplina o déficit públi
co, não redistribui a renda interna, não investe 
na atividade produtiva, não garante a produção 
agrícola, não propicia condições c;!e segurança 
à atividade empresarial, não controla a inflação 
nem respeita as regras que favorecem o sadio 
florescimento da atividade económica e da livre 
iniciativa. . . . " . 

Por tudo isso, os funcionários públicos. civis 
e militares, assim como os trabalhadores em geral 
estão com_ seus __ s;;1lário_s redtllidos; _ <Lcomérçio 
~nde menos, a indústria recebe poUCas eóCO
meQdas, aumE;,n~ o de_seroprego em todos os 
nfveis, eleva-se a carga tributária, o povo nãO acre
dita mais nas autoridades, o Pcti's está à beira de 
uma convulsão, e a propalada opção governa
mental pelos pobres e pelo social mais parece, 
em verdade, uma opção pelo empobrecimento 
de todos_e uma conspiração de desatinos contra 
a paz e a estabilidade sociais. 

Dessa forma, o Governo_ SaJ1ley, além de ter 
elevado ao extremo as t'rugrªções do povo brasi
leiro, está a lhe dever a demonstração i:le (Jue 
os políticos, no Poder, são mais hábeis e eficientes 
do que o_s tecnocratas dp r~e aUtoritário, sen
do. que essa ~da tem ~uito a ver com_ o imenso 
descrédito a que foi arra:$da a cl~sse política 
deste País. 

Mas, Sr. Presidente_e SrS. Senadores, as maze
laS _que estão a desgastar o ânimo do p6vo brasi
leiro não se limitam ao desencanto político e à 
penúria econômka. 

A estas se somam e -c;om elas se entrelaçam 
os sobressaltos decorrentes da devastadora ~e 
moral que lavta na _?Ociedade brasileira, afetando 
a tudo e a todos e concorrendÕ para o obscure
cimento ainda mais acentuado do quai:lro critico 
que moldura este momento da vida nac.onal. 



Indispensável se toma a enumeração dos gran
des escândalos que passaram a integrar o cotidia
no desta Nação: 
-a proliferação de marajás contrastantes com 

os párias a que se viu reduzida, pela crise econó
mica, a maioria da população brasi1eira; 

-os assaltos, estupros e seqüestros espeta
culares que se repetem, com assustadora rotina, 
em todas as regiões do País; 
-o escandaloso envolvimento de policiais e 

de agentes de segurança com o_ crime e com 
os criminosos; 
-o desmoronamento da família, a inefiCácia 

da escola, o esfacelamento das instituições, a per
da e o abandono da juventude; 
-o declínio dos padrões éticos de categorias 

profissionais respeitávefs- mécficOs, advogados, 
engenheiros, empresários - hoje figurantes_ fre
qüentes da crônica policial, que outrora era priva
tiva de delinqUentes e marginais.- ----_-

Cõntãrilinados por toda a Qama de poluição, 
inclusive por essa que exala dos costumes deterio
rados, os ares deste Pais começam a se tomar 
irreSpiráveis. Não é por outra razão que tantos 
brasileiros estão abandonando a sua Pátria. E os 
que aqui permanecem, e os que não se confor-
mam, indag:am perplexos, _Sr. Presiden~e--~- Srs. 
Senadores: atê onde chegaremos neste plano in
clinado de causar arreDios? 

Precipitar-nos-emos nos desfiladeiros obscuros 
da História, como todas as sociedades que se 
deixaram perverter; como todas as nações que 
não souberam estruturar-se politlcarilente; como 
todos as governos que se mostraram incapazes 
de equacionar eficazmente seus problemas sódo
econômicos. A menos que nos despertemos da 
letargia e da inconsciência em que nos achamos, 
reagindo enquanto há tempo. 

E já que o Govenlõ nada faz, arites Cõncarre 
para o agravamento do caos, é a nós, políticos, 
que compete a iniciativa desta reação, que já se 
faz tardia. 

Primeiro, porque cuidar do bem-estar social e 
exorcisar a sociedade dos perigos que a ameaçam 
constituem compromisso fundamental da classe 
política, Segundo, porque é hora de resgatar o 
conceito e a credibilidade desta classe, profunda
mente desgatada aos olhos do povo, em virtude 
da omissão de uns, assim como da conivência 
de outros que, em troca dos favores do Poder, 
avalizam fisiologicamente os erros e os desman
dos deste Governo repudiado pelo povo. 

Alguêm disse que "o ente político, por vocação 
e por necessidade, investe na próxima eleição e 
não na próxima geração". 

Pois ê hora de desmentir essa assertiva e tantas 
outras restrições levantadas contra os políticos. 

A História- remota e recente -nos tem erisi
nado que onde soçobra a classe política não. so
brevive a Democracia. 

Ela, tambêm, nos adverte que a descrença da 
sociedade em seus lfdere~ o desespero do povo 
ante a falta de perspectiva de dias melhores criam 
condições propícias ao desf!ncadeamento no País 
das correntes emigratórias. além de constituir es
trada pavimentada para a passagem triunfal dos 
uswpadores do Poder constituído. 

Para concluir, Sr. Presidente e Srs. Senadores, 
o que o povo brasileiro está a esperar de suas 
lideranças políticas resume-se nestas três expec
tativas urgentes e impostergáveJs: 

-a revisão deste quadro depressivo que levou 
o brasileiro a perder o orgulho e a alegria de 

-vfvéf riO Brasil: 
-ã r~moção das_ causas de fatores que estão 

prOvocando a eVasão de nossa maior riqueza, vale 
dizer, de nosso admirável cap_ital humano; 
-o exOrcismo-da descrença, do desalento, do 

pessimismo e de todas as mazelas que deprimem 
nosso povo e possam, por via de coilseqüêi"lcia, 
favorecer qualquer retrocesso institucional inde
~~jável. (Muito bem! Palmas.) 

Durante o discurso do Sr. Ruy &ce/ar o 
Sr. Humberto Lucena deíxi3 a cadeira da Pre
sidência que é ocupada pelo Sr. Francisco 
Rollemberg, 

Durllnte O discUrso do Sr. Ruy Bacelar o 
Sr. FranciSco Rollemberg deixa a cadeira da 
Presidêhciii que- é ocupada pelo Si. Hum
berto Lucena. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -
Sobre a mesa, comunicação que vai ser lida pelo 
Sr. 19-Secretáiio. 

É lida a seguirlt~ 

COMUNiCAÇÃO 

-- ---- Brasilia,28dejunhode 1988 
Senhor Presidente, 
Comunicamos a V. E,)r, nos termos do Regi

mento Interno desta Casa, o nosso desligamento 
da bancada do Partido do Movlmento Democrá
tico Brasileiro. 

Aproveitamos a oportunidade para renovar a 
V. Ex!' nossos protestos de consideração e apreço. 
- Fernando Henrique Cardoso - José RI· 
dia- Mário Covu-~Rodrigues
Jooé Paulo Bkol. 
- · O SR. PRESIDENTE (Hwnberto Lucena) -
A ComUnicação lida vai à publicação. (Pausa.) 

Sobre a mesa, requerimentos que serão lidos 
pelo Sr. 1~- Secretário 

$ão lidos os seguin~ __ 

REQUERIMENTO 
1'1• 103,de 1988 

Requeremos urgência, nos termos do arl 
371, alínea b,do Regimento Interno, para o 
Projeto de. Resolução n~ 77, de 1988, que 
autoriza o Governo do Estado do Acre a 
contratar operação de crédito no valor cor
respondente, em cruzados, a 800.000,00 
Obrigações do Tesouro Nacional- OTN. 

-Sala das Sessão, 28 de junho de 1988. 
-' Ronan Tito- -.:ondes Gadelha-
JarbuPanarlnbo-Máriol'lala-llllau
"' Borges - l'ley Mantnhão - Carlos 
Alberto-J-Haddad-Leopolclo Pe
rez. 

REQOERJliiENTO 
N• 104, de 1988 

Requeremos urgência, nos termos do art 
371, alínea b , do Regimento lntemg para 
o Projeto de Resolução n~ 81, de 1988, que 
autOilUs a Prefeitura Municipal âo Rio de Ja
neiro, Estado do Rio de Janeiro, a contratar 
operação de crédito no valor correspondente, 

em cruzadas, a 4500.000,00 Obrigações do 
Tesouro Naciona1- OTN. 

Sala das Sessão, 28 de junho_ de 1988. 
-Ronan Tito- Mareondes Gadelba
Jarbu Puaarinho - Jlllllil Haddad. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Luce
na) ~Os requerimentos fi dos serão votados 
após a Ordem do Dia, na forma do art. 375, 
U, do Regimento Interno. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Luce
na) -Passa-se à 

ORDEM DO DIA 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)
Sobr_e a mesa, requerimento que será lido pelo 
Sr. V-Secretário. 

É lido e aprovado o seguinte 

REQUERIMENTO 
N' 105, de 1988 

Nos termos do art. 198, ãlínea "d", do Reg[
mento Interno, requeiro inversãO da Ordem do 
Dia, a fim de que as matérias constantes dos 
itens 5 a 20 sejam submetidos -ão PlenáriO em 
19 a 16~' lugares, respectivamente. 

Sala das Sessões, 28 de junho de 1988. -
Rachld Saldanha Derzl. 

__ _9 SR .. PRESIDENTE (Humberto Lucena)
Será feita a inversãQ da pauta, con[Órme o delibe
rado pelo Plenário. 

As matérias constantes dos itens de 5 a 20 
da Ordem do Dia da presente sessão~ nos termos 
da atinea "h" do art. 402 do Regimento Interno, 
deverão ser apreciadas em seSsão secreta. 

Solicito aos Srs. funciOnárioS as providênCias 
necessárias, a fim de que seja respeitado o dispo
sitivo_ regimental. 

(A sessão transforma-se em secreta às 12 
horas e 10 minutos e volta a ser pública às 
12 horas e 52 minutos.) 

O SR. PRESIDEI'ITE (Humberto Lucena) -
Está reaberta a sessão. 

Ein apreciação o 
Item 1: 

Votação, em turno único, do Requerimento 
n9 97, de 1988;-de-autonaoo Senador José 
lgnácio Ferreira, solicitarido, nos termos regi
mentais, a convocação do Senhor Ministro 
de Estado dos Transportes, Doutor José Rei
naldo Carneiro Tavares, para, perante a Co
mfssão Parlamentar de Inquérito, criada pela 
Resolução n9 22, de 1988, prestar esClareci
mentos a respeito de assuntos pertinentes 
à sua ~asta. 

De acordo com o disposto no inciso n, letra 
"c", do art. 322, combinadO -cOin o art. 328 do 
Regimento Interno, a matéria depende, para a sua 
aprovação, de voto favorável da maioria absoluta 
da composição da Casa, devendo a votação- ser 
feita pelo processo nominal. Como ho_uve acordo 
de Liderança, a matéria será submetida ao Plená
rio simbolicamente. 

Em votaçâo. 
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram per

manecer sentados. (Pausa.) 
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A Presidência tomará as providências neces
sárias à convocação do Sr. Ministro de_ Es.tado 
dos Transportes. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -

ltem2: 

Votação, em turno único; do Requerimento 
n9 102, de 1988,--de autoria do Senador Men
des Canale, solicitando, nos terinos regimen
tais, informações ao Senhor Ministro da Fa
zenda, através do Gabinete Civil da Presidên
cia da República, para instruir as Mensagens 
n<;ll124 e 125, de 1988,doSenhorPresidente 
da República. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -
Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo 
Sr. 1 9-Secretário. 

É lido e aprovado o seguinte 

Série Prazo 

c 5anos 

REQUERIMENTO 
N• 106, de 1988 

Nos termos do art. 350~ combinado com a alí
nea c do art. 31 O do Regimento Interno, requeiro 
adiamento da votação do Requerimento n~ 
102188, por 24 horas. 

Sala das Sessões, 28 de junho_ de 1988 .. -
Mendes Canale. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -
Aprovado o requerimento, a matéria sairá da Or
dem do Dia e a ela retomará na data faxada. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -
ltem3: 

_ Mensagem n• 132, de I Q88 (n• 234/88, 
na origem), relativa à proposta para que seja 
autorizado o Governo do Estado do Rio de 
Janeiro a emitir 16.700.000,00 Obrigações 
do Tesouro d_o_ Estado do Rio de Janeir9 

JUROS 

Taxa Periodicidade MoclaJiclade 
de Pagamento 

Nominativa-

13% a.a. semestral endossável 
(NE) e ao 

portador (P) 

. c) Cronogramas de colocaçoes e vencimentos: 

Colocações Vencimentos Quantidades 

JUU88 JOL/93 1.500.000 
AG0/88 AG0/93 1.500.000 
SEf/88 SET/93 !.500.000 
OOT/88 OOT/93 1.500.000 

• NOV/88 JAN/93 600.000 
• NOV/88 FEV/93 600.000 
• NOV/88 MAA/93 700.000. 
• NOV/88 ABR/93 507.700 
* NOV/88 MAI/93 507.700 
• NOV/88. AG0/93 

-
84.600 

NOV/88 NOV/93 22oo.ooo·~ 

'DEZ/88 JUN/93 507.700 
• DEZ/88 JUU93 700.000 
• DEZ/88 AG0/93 6!5AOO-
* DEZ/88 SET/93 700.000 
* DEZ/88 OOT/93 700.000 

DEZ/88 DEZ/93 2276.900 

TOTAL 16.700.000 

(*) A serem colocadas com prazo decorrido da dai.!! de emlss!o. 

d) forma de colocação: através de ofertas pú
blicas, nos termos de Reso_l!lção n<1 565, de 
20-9-79, do Conselho Monetário Nacional, divul
gada por este Banco Central; 

e) autorização leglsJativa: Decreto-Lei n9 
22, de 15-3-75. 

Nos termos da Resolução n" I, de 1987, que 
estabelece normas de elaboiação legislativa do 
Senado Federal durante o período de funciona
mento da Assembléia Nacional Constitu~te, opi-

namos favoravelmente sob o aspecto legal da 
operação, que, examinada p_elo Banco Central do 
Brasil, foi e"ncaminhada ao Ministério da Fazenda 
e daí para a Presidência da República, considerada 
a operação- em condições de ser autorizada. 

Assim sendo, conduimos pelo acolhimento da 
mensagem, noS terrilos do seguinte: 

- ---~~J'ROJETO DE RESOLUÇÃO 
1'1' 83, DE 1988 

Autoriza o Esb.do do Rio de Jarieiro
a elevar, temporlamente em Cz$ 

-u.614.850.000,00 (onze bDhões e seis
_:_ centos e quatorze milhões e oitocentos 
_e clnqüenta mD cruzados), o montante 

de sua dívida consoDdada Interna. 

O SenadO Federal __ ~~lve: _ 
Art. 1-1 É o Estado do Rio de Janeiro autorl

-zado -ã elevar, temPofariãmentê , o parâmetro do 
item ni do art. 2-1 da Resolução n<1 62(15, de vinte 
e .oito de o.utubrQ de mil novecentos e setenta 
e cinco com as alterações da Resolução n9 93, 
de onze de outubro de mil novecentos e setenta 
e seis, ambas do Senado Federal, de modo a 
permitir o registro de uma emissão de 16.700.000 
Obrigações do Tesouro do Estado do Rio de Ja
neiro - Tipo Reajustável - (OTRJ), equivalente 
a Cz$ 11.614.850.000,00 (onze bilhões e seiscen
tos e quatorze milhões e oitocentos e cinqüenta 
~mn cruzados), destinado ao giro de parte de sua 
dívida ConSOlidada interna intralimite mobiliária, 
vencível durante o exercício de 1988. 

Art 29 Esta resolução entra em vigor na data 
de sua publicação. 
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- OTRJ, elevando temporariamente o limite 
da sua divida consolidada. (Dependendo de 
parecer) 

Nos termos de arl 6?_da Resolução n9 L d_e 
1987, a Presidência designa o eminente Senaàor 
Jamil Had~d para emitir o parecer. 

O SR. JAMIL HADDAD (PSB - RJ. Para 
emitir parecer.) -Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Com a Mensagem n9 132, de 1988, o Senhor_ 
President~ da República submete à deliberação 
do Senado Federal a a!ltorizaçª"o para que o Go
verno do EStado do Rio de Janeiro eleve, tempora
riamente, o mOntante de sua dívida consolidada 
interna, devendo, para tanto, registrar uma emis
são de Obrigações do Tésouro do Estado do Rio 
de Janeiro (OlRJ), nas seguintes condições: 

a) cpiantidàde. 16.700.000 OTRJ, equivalen
te ao valor nominal reajustado para o mês de 
fe __ vereiro/88 (Cz$ 695,50), á Cz$ 
11.614.850.000,00; 
.. b) Características dos tltulos 

Numeraçáo 

dos 
Certlllcadoo 

010.909 
a 

012.500 

I:: este o parecer, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (HUmberto Lucena) -
Em discussão o projeto, _em tumo 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 termos regimen
tais. 

- · O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -
ltem4: 

Mensagem n• 133, de 1988 (n• 235/88. ··· 
na origem), relativa ã proposta para que seja 
autorizado o Governo do Estado do Rio de 
Janeiro a ·contratar operação de crédito no 
valor ~orre_spondente, em _cruzados, a 
13.750.000,00 Obrigações dÕ Tesouro Na
cional- OT_!'!. (_f?_epêndendo ~~parecer.) _ 

Nos termos do art 6~ da Resolução n~ 1, de 
1987, a Presidência designa o eminente Senador 
Nelson Carneiro para- emitir o parecei. 

De Plenário sobre a mensagem n9 133, de 
1988 (n9 235, de 22-6-_as;na origeinr,-"do Senhor 
Presidente da República, submetendo à aprova
ção do SeiladQEe.àeral proposta do Senhor Minis
tro da Fazenda para que seja autorizado o Gover
no do Estado do Rio de Janeiro a cq_ntf:~r.gpera
ção de crédito no valor correspondente, em cruza
dos. a 13.750.000,00 OTN". 

0 SR. NeLSON CARNEIRO (PMDB -:-- RJ. 
Para emitir parecer.)- -Sr:Presideil_te. S-r$. -sena
dores: 
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Comei Mensagem I1" 133, de 1988,-o- Senhor 
Presidente da República submete à deliberação 
do Senado Federal pleito do Governo do Estado 
do Rio de Janeiro, objetivando a contrataçáo de 
uma operação de crédito, junto à Cab@ Econõ-
mica Federal, com as seguintes carac:terisiticas: 

Caracteristlca da operação: 
A-Valor: cz$8207.925.000,00 (Corres

pondente a 13.750.000,00 OTN de 
CZ$596,94 em jane~o/88): 

B-Prazos: 
1 -de carência: até 30 meses, 
2-de amortização: 216 meses; 
C-Juros: lO~a.a; 
D-Garantia: Vinculação de parcelas do 

Imposto sobre Circulação de Mercadorias 
QCM); 

E-Destinação de recursos: Implanta
ção do sistema de gerenciamento dos recur
sos hídricos do Estado e execução-de_o_bras 
c;le dr~gem e contr_ofe de cf1efas nas diver
sas unidades hidrográficas segundo as quais 
está dividido. 

Trata-se de empréstimo a que, por força das 
disposi~es contida~ no art. 29 da Resolução n9 
93n6, não se aplicam os limites fQ@dos pelo art 
29 da Resoh,lção N9 62n5, ambas do Senado Fe
dera], haja vista que os rec::urSOs a serem repas
sados provêm da Caixa Ec::onômica Federal (su~ 
cessara do extinto BNH, por forsa do Decreto-Lei 
n• 2291, de 21-1!-86). · 

O parecer apresenta do pela Caixa ECOnômica 
Federal, sobre a operação, concluiu pela viabili
dade técnica, económica e financeira. 

O Departamento de .. Operações cor:n Trt.u1os 
e Valores Mobiliários (DEMOB) m~nifestou-se fa
voravelmente e a Secretaria do Tesouro Nacional, 
do Ministério da Fazenda, ouvida a respeito, reco
nheceu o caráter prioritário da ãpii~ação dos re
cursos advindes da operação- em Causa. 

No mérito, o pleito se enquadra em ·casos aná
logos que têm merecido a acolhida da Casa, tendo 
em vista a alta reievâncía 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 Nacíonal Constlttiihte, 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 gESOLOÇÃO 
N• 84, DE 1988 

Autoriza o Governo do Estado do Rio 
de Janeiro a contratar operação de cré· 
dito no valor con-espondente, em cruza
dos, a 13.750.000,00 011'1. 

O-Senado Federal resolve: 
Art. 1• É o Governo do Estado do Rio de Ja

m~iro, nos termos do art. 29 da Resolução n .. 93n6, 
alterado pela Resolução n• 140/85, ambas do Se
nado Federal, autori%ado a ~;;qntrat:af operaçãO de 
crédito no valor corresQQndente, em cruzados a 
13.750.000,00_ OTN, junto à Caixa Econômica 
Federal A operação de crédito de!stiM.-se à im~ 
plantação do sistema de gerenc~mento dos re
cursos hidricos do Estado e execução de obras 
de drenagem e controle de cheias nas diversas 

unidades hidrográficas_segundo as quais está divi
dida. 

Art. 29 Esta resolução entra em vigor na data 
de sua publiCação. . 

Art. 39 Revogam-se as disposições em con
tráriO. 

É ·a parecer, Sr. PresidEmte. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -
Em discussão o_ j:irojeto, em turno único. (Pal-
mas.) - _ -- · -· 

Não havendo quem peça a palaVra, enCerro 
a discussão. _ - -
- A_ Votação da matéria procedei--se~á fla sessão 

seguinte, noS teriíióS regimentais. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -
Esgotada a matéria da Ordem do Dia, passa~se 
à apreciação do Requerimentq n9103, de urgên
cia, lido nO Expediente, para o Projeto de ResoiU
ção n• 77, âe 1988, ~ativo a pleito do <levemo 
do Estado do Acre. 

Em votaçãÓ o requerim.ento. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram per

manecer sentados. (Paus~) 
Aprovado. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -
Aprovado o requerimento, passa-se à apreciação 
_da matéria, que teve sua discussão encerrada na 
sessão do dia 19 de maio último. 

Y9_!ação, ~m turno único, do Projeto de 
Resolução n9 77, de 1988, que autoriza o 
~Governo do Estado do Acre a _c:ontratar oPe
ração de crédito _no ~or c_orrespondente em 
cruzados a 800 mil Obrigações do_Tesouro 
Nacional- OTN. 

Em votãÇ.!õ o projeto. 
Os_Srs. Senadores que o· aprovam queiram per

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

Sr. 1 9~Secretário. 

É lida a seguinte 

Redação final do Projeto de Resolução 
11" 77, de 1988. 

O Relator apresenta a rédação final do Proj_eto 
de Resolução n9'77,_ õe 1 !188,_ qu_e autoriza o Go
verno do Estado do- AC.fe à contratar ·operação 
de crédito no vãlor correspondente, errl cruzados, 
a soo.ooo,oo-om. ·· · · 

Sala das Sessões, 28 de -jUilho de 1988. -
Aluízio Bezemt, Relator. 

ANEXO AO PARECER. 

Redação ftnaJ do Projeto de Resolução 
n~ 77, de 1988. 

Faç:o sabe_r_ que o Senado Federa] aprovou, nos 
termos c;to artigo 42, tncisO Vl, da ÇonstituiçãO, 
e eu. __ , ~esidente, P~?mulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO 
N·-· .• DE !988 

Autoriza o Governo do Estado do Acre 
-~ a côntratar operação de crédito no valor 

eorres)HJndente, em cruzados, a 
800.000,00 Obrigações d'l Tesouro f'la
<:lonal-OTN. 
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O Senado Federal resolve: 
Art 19 É o Governo-aO Estado do Acre, nos 

termos do art. 29 . da Resolução n9 93, de 11 de 
outubro de 1976, alterada pela ResoluÇao n•140, 
de 5 de _dezembro de 1985, ambas do Senado 
Federal, autorizado a cOntratar operação de cré
dito_. no valor correspondente, em cruzados, a 
800:000,00 Obrigações do Tesouro NadonaJ
OTN, junto à Caixa Econômica Federal~ deStinada 
à execução cfe oPras de inffa-estruturã -e comple-
mentação-urbana õos JnUnicipiós-do Estado. 

Art. 29- Esta Resolução entra em vígorna data 
de sua publkação. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Luoena) -
Em disc:ussão a redaç:ão final. (Pausa.) 

Não havendo quem peça a palavra, encerro 
a discussão. 

Encerrada a di~cusSâo, a maiê(ia ê dada comO 
defmitivamente aprovada, dispensada a votação, 
nos tennos regimentais. 

A matéria vai à promulgação. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -
Passa-se agora à apreciação do Requerimento 
Jl'? 104, de urgência, lido no Expediente, para o 
Projeto de Resolução n9 81/88, relativo a pleito 
da Prefeitura Municipal do Rio de Janeiro. 

Em votação o requerimento. 
_Os S~:s_. Senad()res que 6 aprovam queiram per

manecer sentados. (Pausa.) 
Aprovado._ 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -
Aprovado o requerimento; passa-se à apreciação 
da matéria, que teve sua discussão encerrada_ na 
sessão do dia 24 do corrente. -

Votação, em turno único, do Projeto de 
-Resolução nç 81/88, que autoriza a Prefeitura 
Municipal do Rio de Janeiro, EstàQo do Rio 
de Janeiro, a contratar operação-de crédito 
no valor correspondente em cruzados a Cz$ 

_ :4.500.000,00 Obrigações do T~i;ouro Nacio-
nal·- OTN. --

Em votação o projeto.. 
Os Srs. Senâd9i"es que o ~provam queiram Per-

manecer sentados. (PãUSa.) -
AProvado. 
Sobre a mesa, redação fina] que será lida pelo 

sr. !•-secretário. . . 
_Éli~aa~~~e_ 

. Redação final do Projeto de Resolução 
"'81, ele i988. 

O Relator apresenta a redação fmal do Projeto 
de Resolução fl9 81, de 1988, que autoriza a Prefei
tura MunidpaJ do Rio de Janeiro (RI) a contratar 
operação de crédito no valor correspondente, em 
~::ruzados, a 4.500.000,00 OTN. _ 
_ 5ala_ das Sessões, _28 de junho de 1988. -
Nelson~~ Re"latOf. -

ANEXÓ AO PARECER 

Redação final do Projeto de Resolução 
... 81, de 1988. 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos 
termos -do artigo 42, inciso VI, da Constituição, 
e eu, , PreSidente, promulgo a seguinte 



Junho de 1988 DIÁRIO DO CONGRESSO NAOONAL (Seção U) 

RESOLOÇÃO 
N• DE 1988 

Autoriza a Prefeitura Munldpal do Rio 
de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, 
a contratar operaçio de crédito no valor' 
correspondente, em cruzados, a 
4.500.000,00 Obrigações do Tesouro 
Nadonai- om. 

O Senado Federal resolve: 
Art. 1 ~ t:: a Prefeitura Municipal do Rio de Ja

neiro, Estado do Rio de Janeiro, nos termos do 
artigo 29 da Resolução n9 93, de 11. de outubro 
de 1976, alterada pela Resolução n~ 140, de 5 
de dezembro de I 985, ambas do Senado Federal, 
autorizada a contratar operação de crédito no va
lor correspondente, em cruzados, a 4.500.000,00 
Obrigações do Tesouro Nacional - OTN junto 
à Caixa Econômica Federal, esta na qualidade 
de agente financeiro da operação, destinada à 
realização de obras de contenção de encostas 
e drenagem superficial em diversas favelas slh.la
das em morros do Município. 

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

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

Não havendo quem peça a palavra, encerro 
a discussão. 

Encerrada a discuss.ão, a matéria é dada como 
definitivamente aprovada, dispensada a votação, 
nos termos regimentais. 

A matéria vai à promulgação. 

O Sr. Nelson CameJro- Peçb a palavra para 
breve comunicação, Sr. Presidente. 

O SR. PftESIDENIE (Humberto Lucena)-~ 
Concedo a palavra ao nobre Senador Nelson Car
neiro. 

O SR. NEl.SOI'I CARI'IEIRO (PMDB - R.!. 
Para breve comunicação. Sem revisão do orador.) 
-Recebi, Sr. Presidente, e creio que pela primeira 
vez na história parlamentar deste País, um _oficio 
do Tribuna] Regional Eleitoral, nos segujntes ter
mos: 

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL 
RIO GRANDE DO NORTE ~ 

oFíao N• 211188-GP 

IV:> 
Exm9 Sr. 

Natal, 20 de junho de 1988 

Doutor Nelson Carneiro 
DD. Senador da República 
Senado Federal 
Brasflia - DF 

Senhor Senador: 

Hohra-me comunicar-lhe que este Tribu
nal Regional Eleitoral, em sessão ordinária 
de 16 do corrente, aprovou, à unanimidade 
de votos e concorde parecer da Douta Procu
radoria Regional Eleitoral, proposição formu
lada peJo Desembargador Danilo BaiDaJho 
Simonetti, Vice-Presidente deste RegionaJ, no 
sentido de fazer consignar na Ata dos seus 
trabalhos. Voto de Louvor e ApiMiso a V. 
Er, pela aprovação de sua proposta para 
que a apuração do pleito de 15-11-88, seja 

prOCedida nas seçôes eleitorais, pelas mesas 
receptoras. _ _ __ 

Na oportunidade, apresento-lhe protestos 
de especial consideração e distinto apreço. 
-Desembargador Caio Alencar, Presiden
te do TREIRN. 

Era o cfue tinha a dizer, sr. Presidente. 

O SR. PftESIDENIE (Humberto Lucena) -
Antes _de conceder a palavra ao próximo orador, 
a Presidência comunica aos Srs. Senadores que 
está convocando sessão do Senado Federal para 
hoje à noite, logo após os trabaJhos daAs~rnbléia 
~_ç_l_onal Constituinte,_&te_nd_e_ndo à solicitação do 
5enador Jarnil Haddad, Líder do PSB, apoiada 
por todos os Srs. _Líderes. 
- - Cqnç"~o a palavra ao nobre Senador Afonso 
Sancho. 

O SR. AFOI'ISO SANCHO (PDS- CE. Pro
nt.lnda o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, 
Srs. Senadores: 

De. auto-suficíente, o Brasil passou à condição 
de importador de sal. Em passado recente, parte 
das divisas, a muito custo geradas pela economia 
nacionaJ teve a destinação do pagamento de 400 
mil toneladas adquiridas no exterior. Metade desse 
quantitativo é a capacidade atual de produção 
das salinas locaJizadas em Camocim e municípios 
vizinhos. Com estímulos adequados, essa capaci
dad~ pode f~cilmente ser expandida, aJcançando 
a <::ifra das-Importações brasileiras de sal. 

O grande merç_ado para a produção salineira 
do norte_do Ceará é a região Amazônica, priorita
riamente_ destinando-se ao suprimento dos reba
nho.~, f!t8S _sem e:c-duir, ~bé'.:!!~'? -~onsu111o hu-
mano. 
--O maior ponto de estrangu]amento que enfren
tam os salineiros é a malha viária. Dadas as péssi
mas-CõóàfçõeS-daS -eStradas, os camiOneiros pre
fererp transportar o sal do Rio Grande do Norte 
para a Amazônia, do que o sal produzido em Ca
modm e municípios vizinhos, ainda que a quilo
metragem seja bem menor. 

Mesmo, porém, que o sistema viário venha a 
operar regularmente, não-'é ele suporte bastante 
para o escoamento de toda a produção da área. 

Daí por qUe, uma vez mais, a operação do porto 
se abre como opção ~emativa para escoamento 
da produção salineira com destino ao Norte do 
País. O comércio por cabotagem apresenta a du
pla vantagem da movimentação de grandes volu
mes e do frete_ a cll$0 mais baixo. 
· As medidas reclamadas são de duas ordens: 

de imediato posiciona-se a dragagem dã barra 
do porto; a curto prazo impõe-se a recuperação 
dos trechos rodoviários Sobrai-Camocim, Co~ 
reaú-Camocim_, Marco_~Granja, Qem assim a liga
s;~P _de ~ocirn ao Piauí passando por Chaval. 
S"á.O trechOs cuja reconstrução não pode mais 
ser adiada. É preciso ter ein vista os prejuízos 
que causam a tifn só teinpo, ·aos empresários 
e ao próprio Estado. 

Uma vez mais os empresários de CamOcim, 
irmanados com oS de todos os municípios que 
Cóííipõem o pólo pesqueiro e .salineiro do norte 
do Ceará, recorrem às expressões mais altas das 
lideranças do Estado, objetivando verem concre
tizados projetes que visam ao desenvolvimepto 
económico e s-ocial da área onde se localizam 
e nela trabalham.~ 
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_ A parcela de esforço que lhes cabe, em tennos 
de investirrientos e de grande geração de empre
gos, essa já está sendo oferecida Faz-se neces
sário, tão-somente, que as autoridades federais_ 
e estaduais concretizem a parte que é de sua 
competência. (Muito bem! Palmas.) 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -
Concedo a paJavra ao nobre Senador Francisco 
Rollemberg. 

O SR. FRANCISCO ROLLEMBERG 
(PMDB - SE. Pronuncia o seguinte discurso.) 
-Sr. Presidente, Srs. Senadores: - -

O termo hanseníase foi adotado pelo Governo 
brasileiro cóm a firlaJidade de retirar da palavra 
lepra o estigma milenar da maldição, do con
tágio. 

Essa mudança de denominação não reflete 
meramente uma questão semântica, de busca 
de um eufemismo, mas traduz, em verdade, a 
nova con<::epção mé-dica em relação à doença 
e ao doente. 

Com efeito, sabe-se hoj~ que a hanseníase tem 
como agente etiológico o mycobacterium Je
prae que só pãssou a ser cultivado em laboratód.o 
a partir da década de sessenta, quando se provou 
a sua transmissibilidade para animais de labora
tório. 

O_ modO de transmissão da doença ainda não 
está bem definido, no entanto deve~se notar que 
a doença é de baixa infectividade, existindo uma 
certa predisposição individual para o adoecimen
to. 

A partir da transmissão experimental pode-se 
estudar o mecanismo da doença -já que não 
é totalmente esclarecido o modo de transmiSsão, 
ainda não está comprovado-, a ação terapêutiCa 
de novas drogas e estabelecer estudos bioquí
micos e imunológicos. 

Em váriOS países do muhdO-a doenç_ã estfem 
ffahCO declínio e já desapareceu em algi.ms deles. 
Na Noruega, por exemplo, onde a doença fora 
endêmica no séOJ]o passado e início· deste, já 
está erradicada. - -

Atualmente, considera-se que a hanseníase, 
diagnostfcada em tempo, tem cura e não oferece 
risco depois que o paciente comeÇa:" iffe<:eber 
tratamento e está sob cuidados médicos. 

A hanseníase é controlada na Améric:a Central, 
na Venezuela e em vários países da América do 
Sul; enquanto o Brasil, lamentavelmente, assume 
uma posição de liderança nosológica no Conti
nente, com oitenta por cento dos casos nas Amé
ricas, acrescendo-se a circunstância de que a a~ 
censão progride 
_ Assim é que, em 1986, apresentávamos 

234.560 h.IDseriianos em reQistro atiVõ, numa taM 
xa de 1,7 casos por mil habitantes. Essa taxa é 
considerada elevada pelos padrões_da OMS que 
admite uma ihcidência de um _ hanseniano por 
mD habitantes. 

A distribuição da doença por regiões no Brasil 
é bastante variada: na região Norte, por exemplo, 
o coeficiente é de 4,4 por mil habitantes; no Nor
deste é de 0,62 por mil habitantes; no Su~este . 
de 1,81 poimil habitantes; de 1,21 no SuJe 2,85 
no Centro-Oeste. · · _ _ _ __ _ _ 

A Divisão Nadonal de Dermatologia Sarutâria 
do Ministério da Saúde apresentou propostas para 
o Controle da endemia haQSênlca ho Brasil, no 
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qüinqüênio 1986/1990, indicando processos "de 
inteiVenção visando a: 

1) estudo de tendência da endemia e progra~ 
mação de planejamento estratégico para o qüin~ 
qüênio; 

2) revisão de nonnas técnicas e estratégicas 
operacionais, com descentrali2:ação adminístra~ 
tlva da DNDS e real integração do programa na 
rede de serviços de saúde, a partir de maior articu~ 
lação inter e intra-institucional; 

3) implementação e sistematização de todas 
as ações de controle, de a_cordo com a co_~ple
xidade dos serviços de saúde, desenvolvidos os 
recursos humanos, com treinamento dos profis~ 
sionais em larga escala e proposta para a produ
ção de material para a graduação médica; 

4) melhoria do sistema de informação, implan
tação de novos instrumentos e metodologia de 
avaliação e acompanhamento das atividades em 
curso, estabelecidas linhas básicas de pesquisa 
e promoção de intercâmbio entre os centros de 
pesquisas; 

5) implantação gradual de novos esquemas te~ 
rapêutlcos, reestruturação dos antigos hospitais~ 
colônia, criando um grupo de trabalho para asses~ 
soramento aos Estados; 

6)' implementação do intercâmbio com a 
OPAS e a OMS, racionalização da aplicaÇão dos 
recursos recebidos dos organismos internado~ 
nais e participação nos ~ntos da área, com estí
mulo e intercâmbio técnico-científico; 

7) campanha de divulgação d3 doença nos 
meios de comunicação de massa e regularidade 
na distribuição dos insumos básicos para o desen-
volvimento das ações. . 

Para o efetivo cumprimento desses sete man
damentos, é necessário garantir-se prioridade pa
ra o controle da hansení.~ nos diversos ntveis 
governamentais, exigida a efetiva participação dos 
níveis regionais, aglutinadas forças multissetoriais 
para multiplicar o número de interessados na so
lução do problema. 

Além da contribuição das Secr~tari~;~s Es_t_a
duais, ressalte-se a importân(:ia do Movimento 
de Reintegração do Hanse_niano, excelentes alia
dos na otimização dos serviços prestados. 

Transcorridos dois anos da_ aprovação dessas 
recomendações, avançou a hanseníase no País, 
principalmente nas populações mais carentes. 

A hanseniase que parecia erradicada de re
giões, como sul de Minas e nordeste de São Paulo, 
volta a espraiar-se no País, apesar de existirem 
meios para o controle medicamentoso da doença, 
do aperfeiç_oarn_ento_do diagnóstico, ela prevenção 
às mutilações e redução da transmisslbüidade. 

É necessário que os órgãos competentes verifi
quem os pontos de estrangulamento desse plano, 
para que a hanseníase não continue crescendo 
no Brasil. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente, Srs. Séfia
dores. (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Francisco Rollemberg) 
- Concedo a palavra ao nobre Senador Marco 
Madel. 

O SR-1'11\RCO MACIEL (PFL-PE. Pronun
cia o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs, 
Senadores: 

TIVe Oportunidade de proferir em São Paulo. 
dia 13 do corrente, palestra na OAB, Secção da-

quele Estado, dentro do simpós_io organizado por 
aquela entidade,_intitulado "E agora Brasil?". 

Ai; referido simpósio compareceram políticos 
de grande expressão.-entre os quais cumpre assi
nalar os Senadores José Richa. Mário Covas, Fer
nando Henrique Cardoso, o Deputado Luiz Inácio 
Lula da _Silva,. Vice-Govemador Almino Afonso, 
os ex-Goven1àd6res FranêO Mont6ro e Leonel Bri
zola, o ex-Ministro Dilson Funaro, trazendo, cada 
um, a sua visão da realidade brasileira de nossos 
dias. . - -

Com a minha pãlestra, aproveitei o ensejo para 
te<:er algumas corislderações sobre a crise brasi
leira. e, de modo especial, analisei as questões 
políticas e institucionais, que atormentam a Nação 
neste instante. 

A OAB de SãO Paulo, para a maior divulgaÇão 
e conhecimento dos assuntos debatidos no En
contro, promoverá a edição, em livro, das confe
rênCias aJi pronunciadas. 

Para conhecimento desta Casa. que tenho a 
_honra de integrar, vou ler uma síntese que prepa
rei s_obre a exposição que produzi, seguida de 
debates, no aludido Encontro: 

Para que poSsamos entender a crise brasi
leira, é Conveniente focartilos alguns concei
tos que tomam mais fá;cil a e1<pliC::ação dos 
desdobraineritoS ·e c-onseqüê_nÇ!aS das gene-_ 
ricamente chamadas "crises de govemab[
~li~ad~"· 

Em primeiro lUgar, temos que aceitar a 
realidade_de_que as crises que levam à ruptu
ra do sistema politico ou do sistema institu
ciõnal, jamais são exclusivamente questões 
eConômici$, com implicaÇões políticas ou 
desafios sociais não resolvidos, com implica
ções económicas ou politicas. As crises se 
manifestam, politicamente, quando suas ori
gens ecoiiõmicas ou suas motivações sociais 
são capazes de abalar a estrutura do sistema 
portt:ico ou do sistema institu_çional de Ul)1. 

pais, gerando mudanças que terminam pro
·vocando alterações em um ou outro sistema, 
ou em ambos, simultan~ente. 
. O que-caracteriza a crise de govemabi~ 

lidade, seriam, assim, os movimentos que 
provocaram ou mudanças no sistema políti
co, com a substituição do Governo, ou trans
formações na ordem institucional, com o 
rompimento do ordenamento jurídico-insti
tucionaL Para tanto, temos que admitir que 
aquele <::onjunto de disposições <::hamadas 
1Jenericamente de "regimes" seria, na verda
de, a justaposição de dois conjuntos de orde
namentos distintos: a ord~m poliiica e a or
dem institucional. 

Ambos têm dois cOrrlj;õnentes, que são 
importantes identificar: o primeiro é a estn.,J.
tura de sua organização; o segundo, a estru
tura do seu funcionamento. 

Conseqüentemente, podemos ter transfor
mações ou crises que afetam o sistema politi~ 
co, sem que alte_rem o _sistema ou a organi
zação institucional do País. Exemplo típico 
seria a Revolução de 7 de abril, que levou 
à deposição d~ O. Pedro I, sem que o_ Brasil 
tivesse modificado sua ordem jurídico-insti
tucional. Houve mudanÇas de Governo. sem 
haver mudança de regime. 
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Da ~esma forry-ta. há crises que, abalando 
o sistema politico, terminam transformando 
o ordenamento institucional do Pais, geran~ 
do, ao mesmo tempo, a mudança do Gover
no e ~ _in_udança do r~gime, como ocorreu 
em 22 e em -89; erri-30 e em 1945, com 
a deposição de Getúlio. _ _ 

Há, por flm, crises institucionais que, levan
do à mudança do regime, não alteram o siste
ma político, não implicando _nem mesmo_ na 
substituição do Governo, como a que se veri
ficou em 37, com a instituição do Estado 
Novo. 

O sistema político e o sistema institucipnal 
são como -duas esferas girando em órbitas 
concêntricas. As_ cri~ políticas que levam 
à ingovemabilidade podem, indistintamente, 
~ manifestar ~m qualquer_ delas, isolada
mente, ou em ambas, simultaneamente, 

Quando o fun.clo_namento_ dos aspectos 
operacionais de qualquer dos sistemas se 
desenvolve em consonância com a sua estru
tura organiza dona!, o sisterÍla tende à h~o-
nia. Quando ocorre uma disfunçil\o entre a 
concepção e o funcionamento, o sistema 
tende à entropia. É dessa situação que de~ 
corre_a crise. _ 

Se examinarmos. independent~mente, o 
funcionamento do sistema politico e do siste
ma institucional brasileiro, vamos c:hegar, fa
_talmente, a uma c:onclusão: por um lado nun
ca _tivemos estabilidade politic:a no País poT 
longos períodos; por outro lado tivemos 
enorme estabilidade institucional, durante 
um certo_ período, e rigorosa instabilidade, 
emoutrQS. _ _ 

Entre 1824 e 1934, isto é, nos primeiros 
1 1 O anos de nossa_vida independente, o Bra
sil teve uma razoável estabilidade institucio
nal. São apenas duas Constituições, cada 
uma com urna emenda, o gue dá_ a duração 

~média de 54 ant;~s para cada texto constitu
cional. Isto significa que os aspectÕs ÍQlTTlais 

, da copc:epção do sistema conviveram har
_monicamente cOm os_ aspectos funcionais 
de seu desempenho. Nos OOOs que vão ·ae 
.34 a 69, ao contrário, vivemos periodo de 
absoluta instabilidade institucional: em 35 
anos, São nada_ menos de cirtc_o Constitl.!i
ções, o que dá a média de 7 ãrlOS para cada 
uma. Se quisermos contar o períodO de 34 
a 88, quando teremos mais um texto consti
tucional, são seis textos em 54 anos, o que 
dá a média de nove anos para cada um. 

Examinados os dois segmentos, chega-se, 
inevitavelmente, à conclusão de que a crise 
institucional brasileira é uma crise c:ontempo
rânea, por quê? 

O ajustamento entre sistema polffi.Co-e sis
tema institucional, que foi eficaz para manter 
intocada e estável a_ ordem jurídico-consti
tucional, só funcionou no lmpério e na Repú
blica Velha exatamente porque ó modelo po
lítico aplicava-se à realidade politica, econô
mica e social do Pais. Porque o _aspecto orga
nizacional do sistema feveiQu-se compatfvet 
com o seu aspetto funcional. O ajustamento 
entre o modelo teórico (aspecto Organiza
cional) e o desempenho prático (aspecto fun
cional) é que permite a harmonia do sistema 
e evita sua entropia. 
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l::ramos uma sociedade estamental. De 
um lado, os Senhores, de outro, os escravos. 
Por isso o sístema político erci elitista, com 
base numa representação política extrema
mente restrita, em termos m.m1~ri_cos. e_ sele
tiva, através das exigências censitárlas para 
o voto, Isto se ajustava ao modelo político, 
que era "cooptativo". Bastava· Gobptar a elite, 
para que o sistema funcionasse com eficácia. 
Como a· Estãdo cumpria funções extrema
mente simples e limitadas, de garantir a or
dem, assegurar a soberania e propiciar"a con
tinuidade ao processo político, o sistema foi 
eficaz em resistir a todas as manife~tações 
de rebeldia e de inconformismo· e de sufocar 
todas as tentativas de sublevação: o modelo 
cooptativo funcionou, enquanto foi capaz de 
contar com o apoio, o respaldo e a solidarie
dade dos três pilares em que se apoiava: o 
Senhor de escravo- estamento econômk::o; 
a Igreja, que encarnava -a religião -oficial -
estamento religioso; e as Forças Armadas 
- estamento militar. O sistema só falhou 
quando se tomou impossível manter a coop
tação tradiciona1 dessas forças. 

O novo m-odelo instituciona1 que o País 
adotou, com a procJamaç_ão da _República, 
não implicou em a1terações profundas e mu
danças significativas do modelo político, per
feitamente ajustado às inovações republica
nas de federação com presidencialismo. O 
voto continuou distrital e restrito, com a ex
clusão dos ana1fabetos. O sufrágio, deforma
do a bico de pena, era o mesmo das antígas 
atas falsas. E o pi'ocestiO-de verificação de 
poderes, praticado pelas maioifãs ·parlamen
tares garantia a legitimação__ do sistema, en
genhosamente imaginada pela extraordiná
ria obra de engenharia política de Campos 
Sales, que foi a chamada "política dos gover
nadores". O poder legitimador do Presidente, 
que garantia o poder Jocal do coro_nelismo, 
ao mesmo tempo em que legitimava as oli
garquias estaduais era por elas legitimado, 
através da estreita representação política por 
elas escolhidas "a bico de pena". 

A mudança económica e social do País 
consistiu, então, na substituição dos senho
res-de-engenho, pelos barões de café e dos 
escravos pela mão-de-obra importada peJa 
via larga da imigração.- O modelo, que nos 
deu 60 anos de eficácia sob o Império, nos 
daria mais 30 de eficiência, depois de Cam
pos Sales, na República Velha. Se a duração 
foi maior no [mpério, s6 seria menor durante 
a República Velha exatamente porque a so
ciedade e a economia _mudaram,_ significati
vamente, nesse periodo, 

Nos 50 anos seguintes, ao contrário da 
estabilidade institucional e da rebeldia polí
tica dos 100 anos anteriores, o que vamos 
ter é mais rebeldia política e subversão insti
tucional, caracteristlcas essencials inamovf
veis da atual crise de poder no Brasil, que, 
além de ser contemporânea, gerou a crise 
de govemabilidade em que vivemos, intermi
tentemente, desde 1930. 

D_urante o modelo férreo e imperial da Re
pública Velha, o poder_ político podia ainda 
encarar a questão sociaJ como "caso de polí-

oa··, e_ o Presidente Artur Bernardes podia 
,g9Yemar 4 anos em estado de sítio, a des
peito da oposição_ dos quartéis. O sistema 
político era suficientemente forte, aUtoritário, 
e dotado de poderes para adotar disposições 
como-as dã "Lei Adolfo Gordo", a chamada 
"Lei Celerada", que permitia a eXpulsão de 
estrangeiros indesejáveis que P2irlicipassem 
de greves e protestos, mediante denúncia, 
e sequer com processo escrito ... A cooptação 

_política, em que os Poderes do Estado esta
- vam a serViço de uma só cl~. numa socie

_9_ade dualista, podia se dar ao luxo de usar, 
como afguinento de força, o simples arbítrio. 

O processo político convulsivo começa a 
partir daí, e nem mesmo o regime militar 
escapou a essa convulsão: a crise da suces
são de Ca~llo, a recaída repressiva de 68 
e a insurreição alinada_ do Governo do ex
Presidente Médici, com repercussões no Go
verno Qeisel, até a extinção do Al-5, dão prova 
~-
' O que se esperava fosse o fim de um ciclo, 

com a eleição de Tancredo e o advent9 d~ 
Nova República. terminou &e transformandp 
em uma nova cris;e de_ legitimidade, que, se 
não- for superada, pode se transfofmar em 
uma nova crise de govemabilidade, a curto 
prazo, na medida em que somos uma demo
cracia na qual as eleições, em vez de serem 
uma rotina, passaram a ser uma questão de 
conveniência política ati econõmica. 

Em meu entendimento, o que tomou o 
modelo político e o modelo institucional ina
daptáveis às circunstâncias da realidade eco
nômico-socia1 do _País foi, ~tamente, a dis
função entre a organiddade do sistema e 

~-o seu desempenho. O modelo orgânico ba
seado na legitimidade- pelo voto, num eleito
rado que se ampliou e se expandiu, gerou 
a inviabilidade, de um lado, da tentativa de 
manter o modelo político c_ooptativo que fun~ 
donou.,no [mpério e na República Velha, e, 
de outro, da faJência d.o modelo populista, 
que se baseia no clientelismo do Estado e 
na corporativização da sociedade, assentãn
do-se em _lideranças carismáticas que são 

-- incompatíveis com o regime democrático 
pluralista, num País que transitou, em poucos 
anos, da condição de sociedade de classe, 
que éramos em 1930, para soCiedade de 
massas, que somos, hoje. 

Errf que aspectos_reside a tentativa de se 
manter o modelo cooptativo? 

A grande virtude, a meu ver, do Presidente 
Getúlio Vargas consistiu em perceber, com 
g_enial intuição, que não era possível cooptar 
apenas os segmentos de elite da sociedade, 
em -que assentavam o poder do Império e 
da República Velha, já que nos tínhamos 
transformado numa sociedade dualista. Mui~ 
to embora ele tenha colocado os instrumen
tos do Estado à disposição do baronato do 
café, em que ainda se assentava o poder 
ecqnôinico do País ei"n-1930, nem por isso 
deixou de estender o manto da proteção do 
Estado ao proletariado emergente de sua 
época. Seu modelo cooptativo, na medida 
em que procurou tutelar, ao mesmo tempo, 
as forças do capital e do trabalho, provou 
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_eficiência na duração relativamente longa do 
Estacto ~ovo. 

A redemocrati.zação de 45 não se eman
cipou desse rriodelo, na medida em que seus 
líderes, obsecados pelo antigetulismo, não 
foram capazes de compreender as amplas 
e significativas transformaÇões Por que o País 
paSsaria, inevitavelnlente, depois da Segunda 
Grande Guerra Mundial. Estávamos mudan
dÕ de escala e as lideranças políticas não 
se aperceberam disso. Nem a estrutura do 
slstema,__ político foi adaptada às circunstân
cias de um estado liberal: o pluripartidarismo 
generalizado, ao lado do voto proporcional, 
impediram a organização de partidos majori
tários que, nO Congresso,_ dessem respaldo 
e unidade de ação ao Governo. 

O modelo cooptativo continuou a ser o 
Jator de_legitimação de um_ s_iste:ma que, pre
tendendo assentar-se na representatividade 
eleitoral, só subsistiu enquanto o populismo 
que catalisou o eleitorado urbano foi campa~ 
tíveL com a oligarquização dos eleitorados 
rurais. 

Na década de 60, já éramos uma Socie
dade de massa, com um sistema político que 
se baseava, exclusivamente, na cooptação de 
apenas algumas classes, exatalnente como 
havia ocorrido no [mpério, na República Ve
lha e, finalmente, durante o período ditatorial 
do Presidente Vargas. O Estado perdeu em 
eficiência_e em racionalidade, na medida em 
que expandiu a sua ínterferência e a sua atu::t
-ção no campo econômlco. -A-manutenção 
desse esquema de cooptação política contri-

. buiu cada vez mais para a: perda de controle 
do Governo sobre o próprío aparelho do Es
tado. O resultado não p-oderia ser outro, se
não a intervenção militar, que os setores ex
cluídos do modelo cooptativo saudaram com 
entusiasmo e aJMo. 

EnqWnto fof Capai-de primeiro restaurar 
e depois manter um grau minimo de eficiên~ 
da do aparelho do Estado, o movimento ele 
64 conseguiu manter o mesmo modelo polí
tico de cooptação que legitimou sua existên~ 
da. O que ocorre, porém, ê que o tamanho 
do Estado brasileiro, o seu grau de interfe
rência na economia, e a eScaJa da sociedade, 
hoje caracteristicamente uma sociedade de 
massas, não permite mais a sobrevivência 
do modelo político cooptativo, na medida em 
que é necessário concentrar o usq dos instru~ 
mentes do poder nos grupos sociais de que 
depende a estabilidade do sistema político, 
aumenta a taxa de cooptação_ do Governo, 
mas diminui a s-ua legitimidade. Assim, os 
dois efeitos contrários se anulam de tal forma 
que terminam contribuindo para a entropia 
do sistema. que é o que ocorre hoje. 

O lamentável de todos esses condiciona
mentos -é constrangedor afirmar- é que 
?I Constituinte não está modem~andO, ·nem 
o m-odelo político, nem o sistema ecoiiôrillco 
e, .enquanto formos uma sociedade de mas
sas e, ao mesmo tempo, uma sociedade dua
lista, o modelo político cooptativo não funcio-
nará. _ 

O que advogo, portanto, é um redimensio
namento e uma reavaliação, nã.o s6 do papel 
do Estado, mas, sobretudo, um redimensio-
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namento e uma reavaliação do próprio mo
delo politico, que não se pode assentar mais 
nwn proc::esso de cooptação. Para isso, te~ 
mos que mudar o modelo sindical, alterar 
a estrutura partidária e, sobretudo, rever o 
papel do Estado, não s6 em relação à ec:::ono
mia, mas também ~m relação à sociedade. 

A questão é, em suma, de adaptação de 
organicidade do sistema político e do sistema 
organizacional à sua funciona1idade, ao exer
cício efiCaz e legitimo de sua atuação. Uma 
sodedade de massas não pode ser uma so-
ciedade c::líentelista e cooptada, em sua maio
ria, pelos Poderes do Estado e pela distri
buição de seus benefícios. Enflm, o grande 
desafio da govemabüidade braSileira reside, 
assim entendo, na afirmação de princípios 
que são característicos do moderno libera
lismo: o da emancipaçãÓ da tutela da socie
dade pelo Estado e, simultaneamente, o da 
subordinação do estado ao controle demo-
crático da spdedade. · ~ · 

Era o que tinha a diz_er, Sr. Presidente. (Muito 
bem!) 

O SR- PRESIDEI'ITE (Francisco Rollemberg) 
- Çoncedo a palavra ao nobre Senador Lourival 
Baptista. -

O SR. LoaRIVAL BAP11STA (PFL- SE
Pronuncia o seguinte discurso.) -Sr. Presidente, 
Srs. Senadores: 

Engenheiro, administrador e político bem suce· 
dido em todos os empreendimentos, cargos e 
missões a que se dedicou, João_ Alves Filho de
monstrou com a publicação, pela Editora Record, 
do seu livro "l'lo Outro Llldo do Mundo- Cima 
v~ag.,. pMa Ap<endeo", uma das virtualidades 
mais expressivas de sua personallda.de- ou seja, 
um talento invulgar como jomaJista e repórter alta
mente preparado, que soube ver e narrar <:om 
realismo, simplicidade e competência, as realida
des, problemas e ~pectivas das vastas regiões 
que visitou, China, lndia, Japão, Hong Kong, Ma
cau e Taiwan. 

A viagem que o levou a percorrer durante mais 
de dois meses. longinquos países,. de caract~ 
risticas étnicas, climáticas, geoec_on5mjcas, políti
cas e sociais tão complexas e diferenciadas das 
nossas, transformou-se num êxito integral, pela 
simples razão de que João Alves Filho estava tntei-· 
ramente preparado para essa fecunda peregri· 
nação porque, antes de fazê-la, cuidou de pesqui
sar. de estudar, dominando uma vasta bibliografia 
e efetuando va1iosíssimos cantatas com estudio
sos e autoridades conhe~ras daquele cenário 
mundi~ e dos respectivos problemas. 

Ocorre ainda que João Alves Filho cogitava, 
sobretudo, de veriflc::ar como poderia aproveitar 
a miJenar sabedoria e a experiência daqueles pai· 
ses em beneficio dos seus irmãos do Nordeste 
aos quais dedicou o seu magnífico livro "na espe
rança de um dia poder ver suas terras ressequidas 
transformadas em _um celeiro de produção de 
alimentos, tal como acontece nos deSertos da 
lndia e da China_ .. " 

Não foi, portanto, a viagem de um -turista bem 
infonnado, culto e observador, mas um notável 
esforço pragmático, visando a assimiliar e apro
veitar, na medida do possível, as lições que aque
les povos pudessem transmitir, notadamente no 

que tange às tecnologias alternativas de convi~ 
vência com ~ regiões áridas ou semi·áridas, isto, 
é, o desenYolviinento da ·agricultura irrigada no 
Nordeste brasileiro. -

A leitura de "'Mo outro lado do mundo. Uma 
w.gem pu.-Aprender" torna-se imperativa pe· 
la sua imensa destinação de utilidade. 

Somente u~a capacidade superiormente qua
lificada, como a de João Alves Fdho- ex-Prefeito 
de Arac~u. ex-Governador de Sergipe e Ministro 
de Estado do Interior - poderici elaborar uma 
contribuição como ~. densa de informações 
categorizadas, rrias-despojadas de tecnicismos, 
em (a_~_ da ~implicidade e modéstia caracterís
ticas da sua eláboração. 

Desnecessário _se toma alongar-me na anáJise 
desse _importante livro cujo lançamento, a 9 de 
junho passado, no Sãlã6 Nobre do Senado Fede
ral, transfonnou-·a--solenidade de uma tarde de 
autógrafos, em uma oonsagradora festa de home
naQem ao seu-ilustre autor. 

Limito-me, _agora,~ a requerer a incorporação 
i!lo textO -·destes ligeiros comentários, do Prefácio 
de Joel Silveira, no qual esse consagrado escritor 
traçou, com sensiblidade e raro espírito de síntese, 
o perfil de João Alves Fllho. 

À guisá de condusão desejaria transcrever o 
seguinte trecho da valiosa opinião do Ministro Au· 
reliano Chaves sobre João Alves Filho e o seu 
festejado livro, corilõ" síntese de um julgamento 
preciso -e justo: ... _ 

__ "_João Alves Sempre se mostrou um admi
nistrador competente e criterioso. Neste tra· 
balho, m~a nova face da sua ~rsonal.i- · 

__ dade. Viajando por Vários países da Asia para 
inteirar-se da solução de problemas que . 
guardam certa similitude com problemas do 
Nordeste, que eJe tanto ama. nos presenteia 
com crónicas. Nelas está o vigor do seu talen· 
to literário, aH!IOO á argúciâ de suas observa

'ções e ã pre<::lsão de suas análises. Prepa
ra-se, assim, João Alves, com esta publica
ção, para ingressar, c:om êxito. em outro ra-
mo de atividade - o ramo literário." 

JulgO igualmerite opOrtunO solicitar a- transcri
ção dos conÇeitps emitidos por figuras exponen~ 
ciais da cultura brasileira, a respeito do livro do 
Ministro João Alves Filho- refiro-me ao Ministro 
e Acadêmico Marcos Vmicio~ Vilaça, ao Econo
mista Rómulo Almeida e aos Jornalistas Carlos 
Chagas e Tarcísio Holanda. (Muito bem! Palmas.) 

DOCaMENTO A QlJE SE REFERE: O SR. 
LOURIVAL BAPTISTA EJI1 SEU PRONUN
CIM1ENTO: 

PREFACIO 
Certa vez. a propósito Qe ~lguma coisa que 

agora não me vem à lemJ>rança, eu disse d~ João 
Alves Filho ~er um homem que nasceu para fazer. 
Fazer é o- verbO --que'-ele_ !'Tle_lho~.: conjuga; como 
também o que melhor, com mais exatidão define 
a sua inqUieta _personalidade, o perfil de alguém, 
que_ tendo já aprendido tanto, ainda não canse

-guiu, e creio que jamais conseguirá, aprender o 
simples, o trivial gesto de _cruzar qs braços. 

A sua vida pública prova exatamente isSo: pri
fhEiito à frente, da prefeitura de Aracaju, em segui
da no govemõ de Sergipe, e, logo em seguida, 
no Ministério do Interior, lá estava ele fazendo, 
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fazendo sempre. Essa incurável (saudavelmente 
incurável) obsessão de fazer - isso é prec:iso 
que fique bem claro-não é. no entanto, produto 
de ímpetos momentâneos ou Qe súbitas e incon· 
trotáveis improvisações. Ao contrário, tudO o que 
João Alves Filho ja fez c::om sua vida profissional, 
como engenheiro, ou na vida pública, c::omo in
cansável meStre-de-obras, é o resultado de um 
longo e ac::uradO aprendizado. Primeiro·; e1e aprefi.. 
de; depois, pondera ~ o que aprendeu deve ou 
não ser posto em prática. E se conduir que é, 
que aquilo deve e pode ser feitQ, então, é c::o
meçar. 

E co~r para vaJer. Deseócadei_a-se. ehtãó, 
em seu organo9rama especial, um afanoso pro
cesso que poderia ser resumido em duas direções 
prioritárias: primeiro, fazer; segundo, fazer no tem~ 
po devido, para que o que foi proposto a ser 
feito tenba começo e fim, e que esse começo 
e esse fim não sejam, de forma algUma. anteci· 
pados de um só minuto ou prorrogados; sequer, 

_ por mais algumas horas. 
OUem visitou Aracaju, quem conheceu o pe

queno Sergipe de dez anos atrás, e volta a visitar 
os dois agora,_logo percebe que há uma Aracaju 
e há um Sergipe de antes e outros de depois 
de João Alves~ Filho._ Na singela capital e por todo 
o interior do modesto, mais critico (como critico 
é todo o Nordeste brasileiro) território sergipano, 
processou-se. graças àquela obsessão de f~er 
de João ;\lv~ uma radical transformação- que 
chegou mesino a ffiodificar a própria paisagem 
sergipana. creio que não existe wn só quilómetro 
quadrado de Ser_gipe onde o mestre-de~obras 
João Alves Filho não tenha deixado a sua marca 
de trabalhador_ diuturpo e fuD..tbne.-

Fazer, comO disse, é a palavra que melhor defi
ne João Alves filho. Mas a ela se poderia acres
centar mais duas: ver e aprenc:l6. Aluno sempre 
aplicado desde a priineirci Cartilha e doutor em 
vários mestrados que conquistoU aqui no Brasil 
e no exterior, aprender foi nele sempre uma outra
condição, um outro prolongamento da sua ma
neira de ser. M.as aprender nos livros não lhe basta. 

-É preciso que ele se convença de que o que 
aprendeu pode ser compravado na_prática- e 
daí a sua outra obsessão, a de co(rer o mundo, 
particularmente as partes do m\lndo_ que _mais 
de perto interessem ao mestre-de-obras e ao ho
mem público, e ver com os próprios olhos, o 
que antes a leitura lhe disse existir. 

Recentemente, em pouco mais de dofs meses, 
João .Alves Filho andou por umhâm pedaço deste 
nosso mundo: China, lndia; Japão, HOng Kong, 
Ma.cau e Taiwan. ele os perc::orreu sem Se permitir 
um só_ d~a de descanso, enfrentando e vencendo 
todos 05 obstácúloS que ia encontrando pela frcm- -
te. Dirão que sessenta e poucos dias é tempo 
bem pouco para tão longas caminhadas. Para 
um bom repórter não é. Porque um bom repórter 
-e todo jornalista sabe disso; e o sabel)l. particu
larmente os bons repórteres -=...jamais dá início 
a uma fan~fa, maior ou menor, sem qUe antes 
saiba exatamente para onde vai e, ali, o que_ deve 

--ver. No caso deJoãci.Alves Filho, nessas andans:;as 
pelo outro lado do mundo, o proc::edimento_ foi 
exatamente o de um bom repórter, doso da sua 
profissão: ante$ de_ entrar.no primeiro avião que 
iria levá-lo por lugares tãO- distantes, de etnias, 
climas, cMlizações e maneira de ser e de agir 
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tão diversos, ele leu dezenas de livros, conversou 
com dezenas de pessoas, coletou dezenas de opi~ 
niões e pontos de vista. Em- sum~. pesquisou. 
Feito isso - tarefa que lhe consumiu _meses -, 
s6 lhe restava traçar o itinerário da grande aven
tura que iria começar. 

O presente livro - livro 4e repórter - prova 
que João Alves Filho já ~~-o que ia ver e oUVir 
quando deu início à suajomada. E prova ta_~bém 
que ele já sabia o que ver quando daqUi saiu; 
e que lições poderia tirar daquilo que ia ver. Uções 
prática. que mais tarde_ lhe _pudessem _ser úteis 
- como de fa.to estão sendo - na sua vida de 
homem público e de er\genheiro preoc:Upãdo, 
prioritariamente preocupado, com os problemas 
do seu Nordeste tão sofrido. Nas páginas que 
se seguem, o leitor certamente terá as anotaçõe_s 
de um bJrista curioso; mas terá, principa1mente, 
as observações de um estudioso que não _saí de _ 
sua casa para outras casas tão distantes apenas 
para saber como a <:asas dos outros é diferente 
da sua, mas, principalmente, para saber o que 
a casa dos outros lhe pode ensinar de prática 
e de viável para a melhor organização da sua 
própria. Ressalte-se, por exemplo, neste livro_ de 
João Alves Filho, a sua preocupação em recolher 
em todos os países que visitou ensir)amen~os no
vos que possam ser aplicados ao nosso chão 
semi-árido - particularmente ao Nordeste, do 
qual ele é filho, que tanto conhece, que tanto 
ama e ao qual já tanto deu como homem p_úbnco 
e corno engenheiro. letnplos, monumentos, 
grandes metrópoles, atrações turísticas, claro que 
ele os visitou. Mas sem que tais visitas, co_mpulso
riamente programadas pelos anfitriões oficiais,- o 
desviassem um só instante da sua preocupação 
de procurar saber o que nos laboratórios de pes
quisa da lndia ou da Oainá, do Japão ou de Taiwan 
vem se realizando no campo dos expt;!rimentos 
agrícolas e afins visando à utilização mais racional 
e mais inteligente do chão_- c.:omo é o chão 
do Nordeste _- onde a água é escassa e dela 
depende tão crucialmente a sobrevivência de mi
lhões de seres humanos. 

Homem de visão lúcida e dono de um pragma
tismo a toda prova, João Alves Filho nos dá neste 
seu No outro lado elo mundo -uma viagem 
p.ra apnmcler mais uma prova de que nasc.:eu 
para ver, aprender e fazer. 

JoeiSUveba 

"Tudo o que João _Alves faz tem a marca 
da dedicação. Até quando viãja. Até quando 
fcu:: a crônica da sua aventura. Para ele, a 
rotina é o trabalho. Este livro mostra também 
o que entende possa ser ~c:ufiurado à r~a)i-_ 
dade brasileira." 

Marcos Vlnidos vnaC;a 

"Fruto de última e longa viagem é o relato 
de No outro lado do mundo - uma via
gem para a~. Dele não se pode dizer, 
como em relação a tantos '1ivros'' de políti
cos e argentários_: "não li e não .gostei"~ Ao 
contrário, a leitura é amena, o estilo surpreen
de pela fluência, a gente não se cansa de 
ler e de aprender." 

Rpmulo Almeida 

"Inúmeros são os c!:!sos de jo[Jlalistas que 
se transformam em políticos. Rara é a hip6-

tese oposta, de um político virar jornalista, 
alilda Que por tempO 6rriitado. Estamos dian
te cte um. 

Ve_r é privilégio de n1uitos, Saber cOntar 
o qUe viu, de poucos. Eis wn deles." 

-Carl ... ~ 

"O livro de viagem dO Miriistro João Alves, 
qUe reflete a~ competência do autor, noS 

~ transportã para as novas experiências aplica
d~ pelo fegime _cOmunista na China Conti
nental, assim como da uma idéia panorâmica 

- --clãs Ca:uSas._cfo_ sucesso--aos novos'países in-
dustrializados do sUdeste asiátiCo, como Tai
wã. "Um livro que não se deve deixar de ler .. " 

- Tart:islo Holanda:-

O SR. PRESIDEI'IlE (Francisco Rollemberg) 
_-Concedo a. palavra ao nobre Senador Mário 
Maia. 

O SR. MÁRIO MAIA (PDT - AC. Pronuncia 
o seguinte discurso.)'- Sr. Presidente, Srs. Sena
dores: 

A imprensa: vem divu1gando com aiarde wna 
propalada intenção do- Sr. José Samey em vetar 
alguns dispositivos constantes da legislação sobre 
eleição munic:ipal. -

Lembro aos Srs. ~adores que, agindo assim, 
c:t Sr. Sarney está indo contra todo o Congresso_ 
Nacional que aprovou a citada legislação. Consta 
que somente o PFL o tem apoiado nessa emprei
tada. Quer dizer, até o PMDB é contra mudanças 
no texto das eleições municipais.~ preciso consi
derar que a Constituinte já aprovou eleições em 
dois turnos. O meu Partido- o POT- foí contra 
a realização de eleições em dois turnos, porém, 
depois de aprovado pela Constituinte. cabe a mi,rn 
defender o que foi aprovado, em nome da respei
tabilidade da própria Constituinte. Esta foi mais 
além, considerou que os partidos são suficiente
mente responsáveis para credenciar pessoa não 
candidata a participar de sua programação de 
propaganda eleitoral nos meios de comunciação 
de massa. 

O Sr. Samey, Oovainente, ouvindo apenas um 
lado da questão, toma decisões que, fatalmente, 
o colocarão em rota de colisão com o Congresso 
Constituinte. É incompreensível tamanha incom
petência no assessoramento que serve ao Sr. Sar
ney. À essa altura, seria melhor que o Sr. Samey 
disse.sse que dispensa seus conselhos, pois sabe 
errar sozinho. _ _ . 

Sem partidos fortes não há democracia estâve_i. 
Agindo assim, boicotando o Congresso Consti
tuinte e limitando a autonomia partidária, o Sr. 
samey "estâC:oJocando pedras no caminho da 
transição, impedindo o fortalecimento dos parti
dos e, mais urna vez. usando da mesma delica
deza que um elefante _em_ loja de cristais. 

Faço este alerta aos Colegas do Senado, mais 
tarde, se forem_ c:onfirmad.as essas noticias, o farei 
também no Plenário da Constituinte, para que 
todos nós estejamos despertos para essas mano
bras casuísticas que visam tão-somente a impedir 
a livre manifestação do povo através das umas. 
(Muito bem!) 

O SR. PRESIDEMI'E (Francisco Rollemberg) 
-Nada mais havendo a tratar, vou encerrar a 
presente sessão,-designando, para a extraordiná-

ria de hoje à no_fte, após a sessão da Assembléia 
Nadonal Constituinte, anteríon:riente ConvOcada, 
a seguinte~ -

ORDEM DO DIA 

-1--

Votação, em turno único, do Projeto de Lei da 
Câmara h' 6. de 1988 (n' 8.169/86, na casa de 
origem), de iniciativa do Senhor Presidente da 
República, que dispõe sobre a estrutura das cate-

- gerias l'uncionais do Grüj>o---Atividades de Apoio 
JucHdário dos Serviços AUXiliares da Justiça do 
Distrito Federal e dos T errit6rios e dá outras provi
dências, tendo 

PARECER FAVORÁVEL, proferido em Plenário. 

C:.2-

Votação, em primeiro turno, do Projeto de Lei 
da Câmara n9 7, de 1988 (n9 8.387/86, na Casa 
de origem), de inidativa do Senhor Presidente 
da República, que cria a 1 & Região da Justiça 
do Trabalho e o ~spectivo Tribunal Regional do 
Trabalho, institui a correspondente Procuradoria 
Regional dO MínistériO-P(Iblico da_Uniáojunto à 
Justiça do Trabalho, e __ dá outras providências, 
tendo -- -- -- ·· -

PARECER FAVORÁVEL, proferido em Plenário. 

--3-'-

vota.ção, em Prirlleiro t~o. do Prõjeto de Lei 
da Câmara n• 14, de 1988 (n' 381/88, no Casa 
do origem), de iniciativa do Senhor Presidente 
da República, que dispõe sobre a criação de car
gos na. Secretaria do Tribunal de Justis;a do Dis
bito Federal e dá ~as providências, tendo 

PARECER FAVORÁVEL, proferido em Plenário. 

-4.,.-_ 

Votação, em tumo úníco, do Projeto de Resolu
ção n9 78, de 1988, que autoriza a Prefeitura Muni
cipal de Río Branco, Estado do Acre, a contratar 
operação de crédito no valor correspondente, em 
cruzados, a 31.927,84 Obrigações do T escuro 
l'lacfonai - OTN, tendo 

PAAECER_FAVORÁVEL, proferido em Pien6rio. 

-5-
VotaÇãO, -em turno único, do Projeto de Resolu

ção n~ 82, de 1988, Que autoriza ·a Prefeitura Muni
cipal do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, 
a contratar operação de crédito no valor corres
pondente, em cruzados. a 4.100.000.00 Obriga
ções do Tesouro Nacional- OTN, tendo 

PARECER FAVORÁVEL, proferido em Pleniorio. 

-&-
Mensagem n• 119. de 1988(n• 197/88, no Casa 

de origem), relativa à proposta para que seja auto
rizada a Prefeitura Municipal de Paracarnbi (RJ) 
a contratar operação de crédito no valor corres
pondente, em c;rnzados, a 61.000,00 Obrigações 
do Tesouro Nacional- OTN. (Dependendo de 
parec:er). 

-7-
Mensagem h' 128, de 1988 (h' 227/88, n• ori

gem), relativa à pfopoSta para que seja autorizado 
o GQvemo do ~-çto- da Paraíba, a c~trat.ar _ope-
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ração de crédito no valor correspondente, em cru
zados, a 32.458.000 Obrigações do Tesouro Na
cional- OTN. (Dependendo de parecer.) 

-8-
Mensagem n<;l 131, de 1988 (n? 233/88, na ori

gem), relativa à proposta para que seja autorizada 
a Prefeitura Municipal de Campinas, Estado de 
São Paulo, a contratar operação de crêdito no 

v·alor_ correspondente, em cr~zados, a 
3.450.000,ffir0bilgações ·do Tesouro Nacional 
- OTN. (Dependendo de parecer.) 

~--~~ -9-

MellSãgem n?l34, de 1988 (n? 236788; na ori
gem), relativa à proposta para que seja autorizado 
o Griveiilo do Estado de_Santa Catarina a elevar 
o limite de seu endividamento, a fim de que possa 

Junho de í988 

emitir 11295~70? .Obrigações do Tesouro do :ES
tado de Santa Cãtarina - OTSC. _(Dependendo 
de parecer.) 

O SR- PRESIDEI'ITE (Francisco Rollemberg) 
- Está encerrada a sessão. 

_ (Levanta-se__a sessaoàs 13horas e5 minu
tos) 

Ata da 35\l Sessão, em 28 de junho de 1988 
2~ Sessão Legislativa Ordinária, da 48~ Legislatura 

-EXTRAORDINÁRIA-

ÀS 20 HORAS E I 8 M/N(JTOS, ACffN.I-SE 
PRESENTES os SRS. SENtfl50kES: 

Mário Maia - Aluízio Bezerra - Nabor Júnior 
- Leopoldo Perez - Carlos De'Carli - Aureo_ 
Mello - Odacir SoMes - Ronaldo Aragão -
João Menezes - Almir Gabriel - Jarbas Passa~ 
linho - Alexandre Costa - Edison Lob~o -
João Lobo- Chagas Rodrigues -Álvaro Pache
co - Afonso Sancho - Od Sabóia de Carvalho 
-Mauro Benevides- Carlos -Alberto -José 
Agripino- Lavoisier Maia-Marcondes Gadelha 
- Humberto Lucena -Raimundo Ura -Marco 
Maciel - Ney Maranhão ~ Mansueto de_ Lavor 
- GUilherme Palmeira - Diva1do Suruagy -
Teotónio VIlela FI1ho -Albano FranCo- Fran
cisco Rollemberg - Lourival Baptista - Jutahy 
Magalhaes - Ruy Bacelar -José Ignácio Fer
reira- Gerson Camata ....:..JOão Calmo o -Jamil 
Haddad - Afonso Arinos - Nelson Camejro -
Jtamar Franco - Alfredo Cafnpos - Ronan Tito 
-Severo Gomes- Fernando Henrique Cardoso 
-Mário Covas .:.._Mauro Borges -Iram Saraiva 
-lrapuan Costa Júnior- Pompeu de Sousa 
- Maurício Corrêa - Meira Filho - Roberto 
Campos - Lourernberg Nunes Rocha - Márcio 
Lacerda - Mendes Canale -:....:.... Rachid Saldanha 

. Derzi-Wtlson Martins-Leite Chaves -Alfonso 
Camargo - José Richa - Jorge Bomhausen 
- Nelson Wedekin - Carlos Chiarelli ~José 
Paulo Bisol-José_E'ogaça. 

O SR. PRESIDEI'ITE (Humberto Lucena) -
A lista de presença acusa o comparecimento de 
68 Srs. Senadores. Havendo número regimental, 
declaro aberta a sessão. 

Sob a proteção de Deus iniciamos nossos tra
balho. 

Sobre a mesa, projeto de lei que vai ser lido 
pelo Sr. 19·Secretário. - · 

É lido o seguinte 

PROJETO DE LEI DO SENADO 
1'1•53, de 1988 

Dispõe sobre concunos para Uvre-do
cênda e dá outro providências. 

O Congi"esso_ Nacional decreta: 
Ar!- 19 Fica peJ1lli!ido _às Universidades reali

zar, dentro de um períOdo de cinco anos, concur-

Presidência do Sr. Humberto Lucena 

sos pára LiVfê:~doc'ência, nas áreas ·de conheci
mentO effi qüe f1ã<f haja cufSo de doutorado no 
respectivo Estado. 

__ Art. 29 O conCUrso de que trata o artigo ante
rior, aberto aos que, na data -da presente lei, conta
rem dez anos de graduado ou cinco de exercido 
de magistério em nivel superior, constará de apre- _ 
sentação _e defesa de tese, de aula, de p-rova esc~ 
e, qUando couber, de. prova prática. 

Art. 39 Esta lei entra em vigor na data da sua 
p~licação. 

Art 49 Revogam-se as disposições em con
trário. 

Justlftcação 

A ReforTná Gniversitârla, estimulando a -criaÇão 
de _cursos de Mestrado e Doutorado, extinguiu 
uma longa tradição no ensino brasileiro- o con
curSO de livre-docência. 

Entretanto, em várias áreas do cOOhecimento, 
por falta de recursos humanos e financeiros, não 
foraro implantados_ tais cursos, gerando um obs
táculo para a ascensão aos postos mais elevados 
da carreira docente, na medida em que a habili
tação para o concurso para Professor-Titular exige 
o doutoramento. 

Além disso, estabeleceu-se um circulo vfdoso 
- não são implementadOs cursos âe doutorado 
por não dispor a instituição de doutores para mi
nistrá-los. 

-vaie-lembrar que poucas instituições mantive
ram ~ concu_p~o_s para livre-docênc~. como a 
USP e UFRJ, ambas ligadas a governos estaduais. 

O objetivo do Projeto é assegurar às Universi
dades a seleção de pessoal altamente qualificado, 
bem como a formação de _recursos humanos ca
pazes de implementar cursos de doutorado. 

-O prazo de cinco_ anos é suficiente para que 
as instituições interessadas se valh<Ull da permis
são legal e obtenham pessoal competente para 
as funções de ensino e pesquisa. Quanto à inscri
ção, o Projeto a _reserva aos profissionais coril 
experiência em área específica de co~edr!Jento 
e no efetivo exercício do magistério. 

Sala das Sessões, 28 __ de junho de 1988. -
JomU HaddacL 

O SR- PRESIDEI'ITE (Humberto Lucena) -
O projeto lido v& à publicação. -

Sobre a mesa, comunicação que vai ser lida 
pelo Sr~ 19:-Secretârio. 

-É lida a seguinte 

OF n• 37/88 
Exm9 Sr. 
Senador Humberto Lucena 
DD. Presidente do Senado Federal 

Brasília, 24 de junho de I 988 
-Senhor Presidente, 
Conlunico a Vossa- Excelência, Par8 os deVidos 

fins, que indico o Senador Afonso Sancho er:n 
substituição ao Senador Vrrgflio-Távora na Comis
são Parlamentar Mista de Inquérito, destinada a 
avaliar os prejuízos da _seca no Nordeste. 

Aproveito o ensejo para renovar a Vossa Exce
lência protestos de consideração e apreço. ~se
nador Jarbu Passarinho, üder do PDS. 

O SR- PRESIDEI'ITE (Humberto Lucena) -
Será feita a substituição solicitada. 

Sobre a mesa, requerimentos que vão ser lidos 
pelo Sr. 19-Set"r.etário. 

São lidOs o~ seguintes 

REQOERJMEI'ITO 
1'1•107, de 1988 

Tendo sido designado pelo Senhor Presidente 
da República para participar da Cofnitiva que 
acompanhará Sua Excelência em sua viagem à 
China, solicito autorizaçâo do Senado pata_aceitar 
a referida missão, nos tennos dos arts. 36, § 29, 
da Coilstituiçáo e 44 dO.Regimento Interno. 

Sala das Sessões, 28 de junho de 1988. -
Senador Joio Calmon. 

REQOEIWIIIEI'IT 
l'f'l' 108, de 1988 

Tendo sido designado pelo Senhor Presidente 
da República _para partic~par da Comitlvª_-que 
acompanhará Sua Excelência em sua víagém à 
China, SOlicito autorização dO Senado para aceitar 
a referidã missão, nos tennos dos arts. 36, § 29, 

da Constituição e 44 do Regimento Interno. 
Sala das Sessões, 28 de junho de 1988. -

Senador l.owiYal Baptista. 
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O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -
De acordo com o arl 44, § 49, do Regimento 
Interno, esses requerimentos serão remetidos à 
Comissão de Relações Exteriores, devendo ser 
submentidos à deliberação do Plenário após a 
Ordem do Dia, em virtude do que se acha previsto 
no arl 388, II, letra b, da Lei Interna. 

O SR. PRESIDEI'I11! (Humberto Lucena) -
Está finda a Hora do Expediente. 

Passa-se à 

ORDEM DO DIA 

O SR. PRESIDEI'I11! (Humberto Lucena) -
Sobre a mesa, requerimento que s_erá Udo pelo 
Sr. 19-Secretário. " 

É lido e aprovado o seguinte 

REQUERIMENTO 
N• 109 de 1988 

Nos termos do art. 198, alínea "d", do Regi
mento Interno, requeiro inversão da Ordem do 
Dia, a fim de que as matérias constantes dos 
intens n~ 4 e 5 sejam submetidas ao Plenário 
em 1 o e 29 lugares, respectivamente. 

Sala das Sessões, 28 de junho de 1988 .. -Ju
tahy l'lagalháes 

O SR. PRESIDEI'I11! (Humberto Lucena) -
Aprovado p requerimento, será feita a inversão 
solicitada. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -
ltem4: 

Votação, em turno único, do projeto de 
Resolução n"' 78, de 1988, que autoriza a 
Prefeitura Municipal de Rio Branco, Estado 
do Acre, a contratar operação de crédito no 
valor correspondente, em cruzados, a 
31.927,84. Obrigações do Tesouro Nacional 
- 011'1, tendo . ... _ 

PARECER FAVORAVEL, proferido enÍ Ple
nário. 

A discussão da matéria foi encerrada em sessão 
extraordinária anterior. 

Em votação o projeto. 

Os Srs. Senadores que o aprovam queiram per
manecer sentados. (Pausa,) 

Aprovado. 

O SR. PRESIDEI'I11! (Humberto Lucena) -
Sobre a mesa, redação final que será lida pelo 
Sr. 1 \'-secretário. 

É lida a seguinte 

Redação llnal do Projeto de Resolução 
n• 78, de 1988. 

O Relator apresenta a redação final do Projeto 
de Resolução n"' 78, de 1988, que autoriza a Prefei
tura Municipal de Rio Branco· (AC) a contratar 
operação de crédito no valor correspondente, em 
cruzados, a 31.927.84 OTN. 

Sa1a das Sessões, 28 de junho de 1988. -
M6rlo l'lül, Relator. 

DIÁRIO DO CONGRESSO NAOONAL (Seção II) 

ANEXO AO PARECER 

_. Redação llnal do Projeto de Resolução 
n' 78, de 1988. 

Faç-o_ saber que o Senado Federal aprovou. nos 
tennos do artigo 42, inciso \11, da Constituição, 
e eu, , Presi
dente, promuJgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N• , DE 1988 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Rio 
Branco, Estado do Acre, a conb'atar ope
raçio de crédito no valor COITeSponden
te, em cruzados, a 31.927,84 Obrigações 
do Tesouro l'ladolllll- 011'1. 

O Senado Federal resolve: 
Art. 1"' É o Governo do Estado do Acre, nos 

termos do art. 29 da_ Resoção n9 93, de 11 de 
outubro de 1976, alterada pela Re.solução n9140, 
de 5 de dezembro de 1985, ambas do Senado 
Federal, autorizado a contratar operação de cré
dito no valor correspondente, em cruzados, a 
31.927,84 Obrigações do Tes9uro Naclonal -
OTN, junto à Caixa Económica Federal, esta na 
quaUdade de gestora do Fundo de Apoio ao De
senvoMmento SociaJ- FAS, destinada à cons
trução de um mercado público, no Municipio. 

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

O SR. PRESIDErfi"E (Humberto Lucena) -
Em discussão a redação final. (Pausa.) 

O Sr. Múio Mala - Sr. Presidente, peço a 
paJavra para discutir. 

O SR. PRESIDEI'I11! (Humberto Lucena) -
Concedo a palavra ao nobre Senadpr Mário Maia, 
para discutir a matéria. 

O SR. MÁRIO MAiA (PDT- AC. Para diseu
tir. Sem revisão do orador.)~- Sr. Presidente, 
aproveito esta oporbmidade para declarar que o 
PDT está- favorável ao pleito da Prefeitura Muni
cipal de Rio Branco, Estado do Acre, para as finali
dades indicadas. R_eaflllllo que a nossa situação 
de oposição no EstadO ao Af;;re jamais nos colo
cou em posição de dificultar o andamento de 
qualquer projeto que tramite nesta Casa que ve
nha trazer beneficies ao nosso Estado. 

Faço este registro, Sr. Presidente, porque, em 
algumas oportunidades, a imprensa do meu Esta
do, o jornal noticioso do Governo do Estado, tem, 
de uma mane_ira malévola, i_nsinuado que tenho 
Obstruído matéria referente ao Estado do _Acre. 
É urna posição de princípio, uma posição filosó
fica que tenho aqui, no Congresso; de nãõ me 
colocar jamais, em qualquer momento, contra 
qualquer beneficio que venha a ser carreado para 
o Estado do Acre. 

Por isso, nesta e em outras circunstâncias, co
mo aconteceu hoje pela manhã, aprovamos uma 
autorização de empréstimo do Estado do Acre 
no valor de 800 mil OTN, que estava amparada 
por requerimento de pedido de urgência de vota
ção assinado pelas Uderanças, inclusive com a 
minha assinatura como üder do PDT. 

Po118nto, nesta oportunidade, Sr. Presidente, 
perante os meus Pares fica registrada esta posição 
de princípios que tenho para com o Estado do 
Acre, embora ao Governo do meu Estado faça 
eu oPosição. - · -
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Para que S. Ex" o _Sr. Governador não fas:a, 
de agora em diante, nenhUma menção, nem atra· 
vés dos órgãos de publicação, nem em- suas pa
lestras, nem em seus díscursos, que o Senador 
Mârio Maia se opõe_aos be_!lefidqs quésejam 
carreadqs para o Estado_ do Acr~. --

O SR. PRESIDE1'111! (Humberto Lucena) -
Continua ~m .Qís_qjssã.o a re!laçâQ final (Pa:ll$8.) 

Não havendo mais quem peça a palavra, encer
ro a diScussão. -

Encerrada a discussão, a matéria é dada c_omo 
definitivamente adotada, _independente de yota
ção, nos termos r~gimentais. 

O projeto vai à promulgação. 

O SR. PRESJDE.rfi'E (Humberto Lucena) -
Item 5: 

Votação, em turno únic_o, do Projeto de 
Resoluçã_o n9 82, de 1988, que autoriza a 
Prefeitura Municipal do Rio de Janeiro, Esta
do do Rio de Janeiro, a contratai' OperaÇão 
de crédito no valor correspondente, em cru
zados, a 4.1 ÕO.OOO,OO_'Obrigações do Tesou
ro Nacional - OTN. tendo 

PARECER FAVORÁVEL. proferido em Ple
nário. 

A discussão da matéria foi encerrada em sessão 
extraordinária anterior. 

Etn- votação o projeto. 
Qs Srs. Senadores que o aprovam queiram p~

manecer sentados. (Pausa) 
Aprovado. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -
Sobre a Mesa, redação final da matéria, que será 
lida pelo Sr. 19-Secretário. 

J:: Tida a seguinte 
Redação llnal do Projeto de Resolução 

.... 82, de 1988. 

O Relator apresenta ã redaçãó" fihal do Projeto 
de Resolução n9 82; de 1988, que autoriza a Prefei· 
tw'a Municipal do Rio de Janeiro (RJ) ~ contratar 
operação de_crédito no valor correspondente, em 
cruzados, a 4.100.000- OTN. . 

Sala das Sessões, em 28 de juriho de 1 98& 
JamD }Jaddad Relator. 

ANEXO AO PARECER 

Redação llnal do Projeto de Resolução 
D~' 82, de 1988. 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos 
termos do artigo 42, inciso- \11, da Constituição, 
e eu, .~sidente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO 
N• .de 1988 

Autoriza a Práeltura Municipal do Rio 
de Ja.ielro. EStado-do Rio de Janeiro, 
a contratar opefaçio de Crédito no valor 
correspondente em cruzados, a 
4.100.000 Obrigações do Tesouro l'lll
dolllll- 011'1-

0 Senado Federal resolve: 
Art. 19 _ É a Prefeitura Municipal do Rio de Ja

neiro, Estado do Rio de Janeiro, nos termoS do 
artigo ~<ia Resoluçá9 n9 9:,3._de 11 de outubro 
de 1976, alterada pela Resolução n9 140, de 5 
de dezembro de 1985, ambas do Senado Federal, 
autorizãda a contratàr operaÇPo de crédito-no va. 



1940 Quarta-feira 29 

lar correspondente, em cruzados, a 4.100.000 
Obrigações do Tesouro Nadonal - OTN, junto 
à Caixa Económica Federal, esta na qualidade 
de agente fmanceiro da operação, destinada à 
realização de obras de recuperação e reconstru· 
ção de logradouros, pontes e murallias danifi
cadas pelas grandes enchentes que ocoiTeram 
recentemente na ddade do Rio de Janeiro. 

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

O SR. PRESJDEI'ITE (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 
adotada, dispensada a votação, nos termos se
guíntes. 

A matéria vai à promulgação. 

O SR. PRESIDEI'ITE (Humberto Lucena) -
Item 1: 

Votação, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara N• 6, de 1988 (N• 8.169/86, 
na Casa de origem), de iniciativa do Senhor 
Presidente da República, que dispõe sobre 
a estrura das categorias funcionais do grupo
atividades de apoio judiciário dos serviços 
auxiliares da justiça do Distrito Federal e dos 
Territórios, e dá outras providências, tendo. 

PARECER FAVORÁVEL. proferido em Ple
nário. 

A matéria constou da Ordem do Dia de 19 
de abril último, tendo a sua discussão sido encer
rada. 

Em votação o projeto, em turno único. (Pausa.) 

O Sr. Jutahy Mllgoolhies - Sr. Presidente. 
peço a palavra, para encaminhar a votação. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -
Tem V. Exa. a palavra, para encaminhar a votação. 

OSR.JUTAHYMAGALHÁES(PMDB-BA 
Para encaminhar a votação. Sem revisão do ora
dor.)- Sr. Presidente, na realidade, desejo fazer 
uma solicitação à Presidência, para incluir na Or
dem do Dia dos nossos trabalhos não apenas 
as Mensagens do Presidente da República, não 
apenas os peclldos de _empréstimos, como tam
bém os projetes de autoria dos Parlamentares, 
principalmente dos Srs. Senadores, porque não 
podemos dar andamento aos nossos trabalhos 
apenas às Mensagens que vêm do Executivo. Te
mos que utilizar o nosso direito e o nosso poder 
de legislar. 

Por isso, peço à Mesa inclua na Ordem do Dia 
também projetas dos Srs. Senadores. 

O SR. PRESIDEI'ITE (Humberto Lucena) -
Em votação o projeto, em turno único. 

Os Srs. Senadores_que o aprovam queiram per
manecer sentados. (Pausa.) 

Aprovado. 

O Sr. Jutaby Magdl6es- Peço verificação 
de quorum, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDEI'ITE (Humberto Lucena) -
Será feita a verificação solicitada pelo nobre Sena
dor Jutahy Magalhães. 

Para melhor orientação do Plenário, tomarei 
primeiro os votos dos Srs. Uderes. 

Como vota o Uder do PMDB? (Pausa.) 
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O Sr. Romm Tito (PMDB- MG}- Sim. 

O SR. PRESIDEI'ITE (Humberto Lucena)
Como vota o Uder do PFL (Pausa) 

O Sr. Marcondes Gadelha - (PFL - PB) 
-Sim.· 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -
Como vota: ó üder do PDS? (Pausa.) 

O Sr. Jarbas Passarinho (PDS - PA) -
Sim. 

O SR. PRESIDEI'ITE (Humberto Lucena) -
Como Vota ó üder do PDT? 

O Sr. Már!o-MaJa :..:. (PDT- AC) -Sr, Presi
dente, pela Liderança do PDT voto sim. 

O SR. PRESIDErtTE (Humberto Lucena) -
Como vota o üder do PSB? (Pausa.) 

O Sr.-JaDillHaddad- (PSB- RJ)- Sim. 

O SR. PRESIDErfi'E (Humberto Lucena) -
ComO vota o Uder do PDC? (Pausa.) 

S. Exl' não está presente. 
O SR. PI{ESIDEI'ITE (Humberto Lucena) -

Conio vota O Uder dci PTB? (Pausa) 

O Sr. M<>nso Camargo - (PTB - PR) -
Sim. 

O SR. PRESIDEI'ITE (Humberto Lucena) -
Como vota o Uder do -PMB? (Pausa.) 

S. Ex'i' está ausente. 
Os Srs. Seila_dores já podem votar. (Pausa.) 

(J2'o_~ede-~ à votação) 

VOTAM "SIM" OS SRS. SENADORES: 

Total: 2-a varos.·-
Affonso Sancho - Alfredo Campos - Aluízlo 

Bezerra- Carlos Alberto- Gd Carvalho- Fer
nando Cardoso -Jamil Haddad -Jarbas Passa
rinho - João Calmon - João Lobo - João 
Menezes - Jutahy Magalhães - Lavoisier Maia 
- Leite Chaves - Leopoldo Perez - Lourem
berg Rocha- Marco Maciel- Marcondes Gade
lha- Mário Maia - Meira Filho - Nabor Júnior 
- Nelson Wedekin - Rachid Derzi - Roberto 
Campos - Ronaldo Aragão - Ronan Tito -
Teotónio Vilela- Wilson Martins. 

O SR. PRESIDEriTE (Humberto Lucena) -
Vai ser feita a apuração. (Pausa.) 

V'otaram "sim" 28 Srs. Seri<idores. Nao houve 
voto contrário nem abstenções. 

Não houve quon.un.. 
De acordo com o Regimento, a Presidência 

vai suspender a sessão por 1 O minutos. Se per
sistir a falta de quoruln, passaremos às matérias 
em discussão-_e à emissão dos seus respectivos 
pareceres. 

(SuspenSii às 20 horas e 30 minutos, a 
sessão é reaberta às 20 horas e 34 minutos.) 

O SR. PRESIDE.NlE (Humberto Lucena) -
Está reaberta ·a seSSão-. Diailte da- evidente falta 
de quorum, as matérias constantes dos itens 2 
e 3,- em fase de votação, ficam adiadas. 

-- (São oS seguintes os itens cuja votaç.;o 
-arDada): 

2 

Votação, em primeiro turno, do Projeto de Lei 
da Câmara n• 7. de 1988 (n• 8.387/86. na Casa 

de origem), de iniciativa do Senhor Presidente 
da República, que cria a 16• Região da Justiça 
do Trabalho e o respectivo Tribunal Regional do 
Trabalho, institui a correspondente procuradoria 
regional do Ministério Público _da União junto à 
Justiça do Trabalho, e dá outras providências, 
tendo 
PARECER FAVoRÁvEL, proferido eiit Pleriárlo. 

3 

Votação, em primeiro turno, do Projeto de Lei 
__ _da Câmara n9 14, de 1988 (n9 381/88, na Casa 

do origem), de iniciativa do Senhor Presidente 
da República, que dispõe sobre a criação de car
gos na secretaria do Tribunal ~e Justiça do [)!strito 
Federal e dá outras providências, tendo 

PARECER FAVORÁVEL. proferido em Plenário. 

O SR. PRESIDEI'ITE (Humberto Lucena) -
A Presidência passa às matérias em fase de dis-
cussão. 

Item 6: 

Mensagem n' l19, de 1988 (N• 197188. 
na Casa de origem), relativa à prOposta para 
que seja autorizada a prefeitura municipal de 
Paracambi (RJ), a çontratar operação de cré
dito no valor correspondente, em cruzados, 
a 61.000,00 Obrigações do TesOuro Nacto
naiOTN (dependendo de parecer). 

Designo o nobre Senador Jami1 Haddad para 
proferir o parecer, oferec_endo_o respectivo projeto 
de resolução. 

0 SR. J~L_IIADDAD (PSB - RJ. Para 
- emitir parecer.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Com a Mensagem n9 119, de 1988, o Senhor 
Presidente da República submete à deliberação 
do Senado Federal a autorização para que aPre
feitura Municipal de Paracambi (RJ) contrate, jun
to à Caixa Econômica Federal, esta na qualidade 
de gestora do Fundo de Apbio ao DesenvoM
mento Social - FAS, a- seguinte op-eração de 
crédtto:· 

Caracterisli<:u da operação 

1. Proponente 
1.1 DenomimJção: Município de Paracambi 
1.2 Localiza5:ão (sede): Rua Juiz Emilio Car-

mo 50 - CentrO Paracarnbi!RJ 
2. Financiamento 
2.1 Valor: equivalente, em cruzados, a até 

61.000,00 OTN. 
2.2 Objetivo: lmplaritação de pavimentação 

com paralelepípedos e drenagem. 

2.3- Prazo: Cai-êilda: até '03 (três r ãrios. 
Amortização:--12 (doze) 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 

2.5 Condições de Uberação: O financiamento 
se-
rá liberado em parcelas, de acordo com o crono
grama a ser apresentado. 

2.6 Garantia: Vmculação de parcelas do Impos
to sobre Circulação de .Mercadorias --ICM. 

2. 7 Dispositivos Legais: Lei Municipal no;> 108 
de 29 de outubro de 1987. 

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. 
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Nos termos da Resolução n" 1, de: 1987, que 
estabelece normas de elabo(ação legislativa do 
Senado Federal durante o perlodo de_ funciona
mento da Assembléia Na.cional Constituinte, opi
namos favoravelmente sob os aspectos económi
co-financeiro e legal da matéria. 

Assím sendo, concluímos pelo acolhimento da 
mensagem, nos termos do seguinte: 

PROJEfO Di; RE$0WÇÃO 
N" 85, de 1988 

Autoriza a Prefeitura Munldpal de para· 
c:ambl (RJ) a contratar operação de cré
dito no valor corTeSponde:nte, em cruza~ 
dos, a 61.000,00 om. 

O_Senado federal resolve: 

Art. 1 ç É a Prefeitur[-MU-riicTpaJ de Paracambi 
(RJ), nos termos do artigo 29 da Resoluç_ã9 n.9 
93176, alterado pela ResOlução n, 140/85, ambas 
do Senado Federal, autorizada a contratar opera
ção de crédito no valor correspondente, em cruza
dos, a 61.000,00 OTNjunto ~.Caixa _Econômlca. 
Federal, esta na qualidade de gestora do fundo 
de Apoio ao Desenvolvimento Social ---:- FAS. A 
operação de crédito destina~se à implantaç<l_o_ de 
pavimentação com paralelepípedos e drenagem. 

Art. zo Esta resolução entra em vigor na data 
de sua publicação. 

é: o parecer, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDEI'ITE (Humberto Lucena) -
Em discussão_ o projeto, em t1,1mo único. (Pausa.) 

Não havendo quem peça a palavra, encerro 
a discussão. 

Encerrada a discussãõ,-a-vot.Qção da matéria 
proceder~se-á na sessão seguinte, nos termos re
gimentais. 

O SR. PRESIDEI'ITE (Humberto Lucena) -
Item 7: 

Mensagem no 128, .de 1988 (no 227/88, 
na origem), relativa à proposta para que seja 
autorizado o_ Govemp do Estado da Paraiba, 
a contratar operação de crédito no vãior cor
respondente, em cruzados, a 32.458.000 
Obrigações do T~uro Nacional - _0~. 
(Dependendo de parecer.) 

Designo o nobre Senador Leopoldo Peres para 
proferir parecer, oferecendo o respectivo projeto 
de resolução. 

O SR. U:OPOlDO PERES (PMDB - N'!. 
Para emitir parecer.) -Sr. Presidente, Srs. Senél
dores: 

Com a Mensagem no 128, de 1988, o Senhor 
Presidente da República submete à deliberação 
do S..enado Fede_ral a autorização para que o Go
verno do Estado da Paraíba contrate, junto ao 
eanco do Estado da Paraíba S/A, es.te na quali
dade de agente financeiro da Caixa Econômlca 
Federal a seguinte operação de c~dito: 

1. Caracteristicu da operação 
A-Valor: Cz$ 26.629:192.360,00 (corre$· 

pondente a 32.458.000 OTN, de Cz$ 620,42 em 
março/88); 

B-Prazos: 
1 -de carência: 6 meses; 
2- de amortização: até 360 meses; 

C:- Encargos: 
1-juros: 3,5% aa., 
2- taxa de administração: 2% sobre desem

bolsos; 
3-del-credere: 1% a.a.; 
D -Garantia: Quotas do Imposto sobre Cir

culação de Mercadorias -ICM; 
E-Destinação dos rec:unos: Implantação, 

ampliação e melhoria de sistemas de abasteci
mento d'água e esgotos sanitários em diversos 
municípios do Estado. _ 

Ouvida a respeito, a Secretaria do Tesouro Na~ 
dona! do Ministério da Fazenda informou nada 
ter a opor quanto à realização da operação. 

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 nç 1, de 1987, que 
estabelece norrn<\.5 de elaboração legislativa do 
Senàdo Federal durante o periodo de funciona
mento da Assembléia_ Nacional Cons.tltuinte, opi
munos favoravelmente sob os aspectos econômi
co-ftrumceiro e legal da. matéria. 

Assim sendo, conduímos pelg acolhimento da 
Mensag_em, nos termos do seguinte 

. PROJETO DE RESOLUÇÃC~ 
N• 86, DE I 988 

Autoriza o Govemo do Estado da Pa· 
raiba a con~tar QPer.IÇáo de crédito no 
valor correspondente em cruzados a 
32.458.000 OTI'I. 

O S~ado rederal resolve: 

Art. 1 o É o Governo do Estada da Paraíba, 
nos termos do artigo 29 da Resolução nç 93!76, 
alterada pela Resolução n9 140/85, ambas do Se
nado Federal, autorizada a contratar operação de 
crédito no valor- correspondente, em cruzados, 
a_ 32.458.000 OTN junto aO Banco do E$tado 
da Parafu.a S/ A. este na qualidade de agente finan
ceiro da Caixa Económica Federal. A Operação 
de crédito destina-se à implantação, ampliação 
e melhoria de sistemas de abastecimento d'água 
e esgotos sanitários em diversos muniçfpios do 
Estado. 

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

É o parecer Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDEI'ITE (Humberto Lucena) -
Em discussão o projeto em turno único. (Pal,lsa.) 

Não havendo quem peça a palavra, encerro 
a discussão. 

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

O SR. PREsíDErn'E (Humberto Lucena) -
ttem8: . 

Mensagem n• 131, de 1988 (n• 233188, 
na origem), relativa à proposta para que seja 
autorizada a Prefeitura Municipal de Cam
pinas, Estado de São Paulo, a contratar ope
ração de crédito no valor correspondente, 

· ein crliz
7
<tdOS.Lª 3_.450:000,00 Obrigações do 

TeSouro NacionaJ QTN. (~endendo de pa
- tecer): 

Nos_ temi os do art. 69 da Resolução n'l 1, de 
o ~987~_-(Pr~ldência designa o eminente Senador 
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Carlos Alberto para emitir parecer s_ob_r_e_a_Mensa
gem, oferecendo o respectivo projeto de reso
lução. 

O SR. CARLOS AlBERTO (P1B-RN. Para 
emitir parecer.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Com a Mensagem n9 _131, de 1988, a Senhor 
Presidente da República submete à deliberação 
do Senado Federal pleito da Prefeitura Municipal 
de Campinas, Estado de São Paulo, objetivando 
a contratação de uma operação de crédito, junto 
ao Banco do Estado d,e soo· Paulo_S/A. este na 
qualidade de agente fman~irO, com_as segWhtes 
caracte(rsticas: 
A-Valor: Cz$ 2.059.443.000,00 ( correspon· 

dente a 3.450.000 OTN, de Cz$ 59Q,94 em 
JAN/88); . 

B-Prazos: 
1-de carência: 18 meses; 
2 ~de amortização:-i16 meSes; 
C -Encargos: 
1 -juros; 11,5% a.a.; 
2-taxa de administração: ·2,0% sobre cada 

desembolso; 
D - Garantia: vinculação de quotas-partes do 

Imposto _sobre Circul.ação de Mercadorias (!CM) 
da Prefelfufa Murücipal de Campinas (SP); e 
E- Destinação dos recursos: execução de 

obras de interligação das vias marginais ao cq_rre
go do Piçarrão com _as avenidas Lix da Cunha 
e Aquidabã, abrangendo sistema viário, drenagem 
de águas pluviais, iluminação pública e gerencia
m~nto técni_CQ. 

Tt:ata-se de empréstimo a que, por força das 
disposições contidas ii.o art 29, da Resolução rt' 
93176, itão se ap]icam -oS limites fixados pelo art 
29 da Res_ol!]ção n~ 62(75, ambaS do Seõado Fe
deral, haja vista que os recursos a serem repas
sados provém da Caixa Econômica Federal (_su
cessora do ~nto BN!j,_por força do Decreto-lei 
11' 2291, de 21/11/86). · · 

O P~cer apresentado pelo Banco do Estado 
de São Paulo S/ A sobre a operação concluiu pela 
viabilidade técnica, econômica e financeira. 

O DePartamento ~egionaJ do Banco Central 
do Brasil, em São Paulo (DESPA) manifestou~se 
favoravelmente e a Secietaria do Tesouro Nacio
nal do Ministério da Fazenda, ouvida a respeito, 
reconheceu o caráter prioritário da <ilpli_cação dos 
re::ursos advindes da opefação em causa 
- -No mérito, trata~se de empreendimento de lar
go alcance sócio-econô_roic;o, para a região bene
ficiada que tem_ merecido a aColhida, da CaSã, 
até mesmo porque é uma das poUcas alternativas 
de que dispõem as administrações municipais 
para minorar o gravE. p-roblema do desemprego 
urbano para melhor ordenar e atender os serviços 
báSicOS de suas-Cidades, , 

Nestas condições, resolver:nQ_S_ acolher a ~n
sagem, nos termos do seguinte: 

PROJEfO DE RESOLUÇÃO ~ 
N• 87, DE 1988 

Autoriza a Prefeitura Municipal de 
Campinas/SP a contratar operação de 

- crédito no valor equiVaJerit.e, em cruza~ 
dos, a 3.450.000 OTI'I. 

O Senado Federal, ~sçlve: 
Art 19 É a Prefeitura Municipal de CarÍlpinas, 

Estado de São Paulo, nos termos do artigo ~9 
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da Resolução n~ 93, de 1976, alterada pela Resolu~ 
ção n"' 140, de 1985, ambas do Senado Federal, 
autorizada a contratar operação de crédito no va
lor equivalente, em c:ruzados, a 3A50.000 OTN. 
junto a Caixa Ecpnômlca E:eQ~ral, destinada à 
execução de obras de interligação -dãs-vias margi
nais do <:órrego do Plçarrãá oo_m as avenidas Ux 
da Cunha e Aquidabã, abrangendo sistema viário, 
drenagem de águas pluviais, ilwninação públfcà 
e gerenciamento têçnic:o, naquele município. 

Art 29 Esta Resolução entra em Vigor mi-data 
de sua pubücação. _ 

Art. 3"' Revogam as disposições em contiário. 
É o parecer, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -
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-.i. na sessão seguinte, no~ termos regimen-
tais. · 

O SR. PRESIDENTE (Hwnberto Lucena) -
!tem9: 

Mensagem n"' 134, de 1988 (n~ 236/88, 
na origem). relativa à proposta para que seja 

autorizado o governo do Estado de Santa 
Catarina _a elevar o limite de seu endivida
mento; a fim de que possà emitir 11295.702 
Obri_J;Jações do Tesouro do Estado de Santa 
Cãtarlria -.=...-me. (Dependendo de parecer) 

Nos termos do art. 6" da ResoluçãO n_<? 1; de 
- 1987, a Presidência designa 6 _emrnenfe Sen_ador 

Nelson Wedekin para emitir o parecer sobre a 
Mensagem, oferecendo o respectivo projetO de 
resolução. - - -

O SR- NELSON WEDEkll'l (PMDB - SC. 
Para emitir parecer.) -Sr. Presidente, Srs. Sena
dores: 

Córfl a-Mensagem n9 134, de 1988, O Senhor 
Pre_sldente da República submete à deliberação 
do Seriado Federal a autorização para que o Go
verno do _Estado de Santa Catarina eleve, tempo
rarfamente, o montante de sua dMda consolidada, 
devendo, para tanto, registrar uma emissão de 
Obrigã.ções do Tesouro do Estado de Santa Cata
rfna -(OTC), nas seguintes condições: 

a) quantidade: 11295.702 are, equivalen
tes, ao valor reajustado para o mês de fev/88 (CZ$ 
695,50), a cz$ 7.856.160.741,00. 

b) caracteristicas dos titulos: 

--·--"';"--------------- --...,.....-~ ..... -,...,_-..,._ ..... --: .... ..., --~~·-
I J O R i) S I 
I -------------------------1 J'iODAL I Di\DE 

PRAZO I TftXA I PERI0DIGIDADE I 
l I DE f•AG1,HENTO I 

--------! -------1-----------------! ---------
12 D!eses I I I 
13· 11!8Gesl 9%~, a.l He;r,t,stral 1-:n;critural 
-----..-- ... -------------------------~-~----,--•""..:-.4. 

COLOCAÇõES I VEHC I !lENTOS I QU[HT !DhDES 

-----------J-------------1--------------
JUL/88 - I 15.07, 89 I 75f,. 840 
AG0/88 
SET/88 
SET/88 
OUT/88 
OUTIBB 
NOV/88. 
DEZ/88 

I 
I 
I 
I 
I 

t5.08.9'3 
1.').09.83 
15.10,83 
15.10.83 

L 300. C'·QO 
3.000.000 

3CO. ooo-
z .700. 000 

so~, ~ 983 
2.02·3-.t;TS~"-- --

7DO.t'OO 
-------------~ -------- __ .,... ____ ------ .... ------

TOT,\L 

d) fonna de colocação: através de ofertas 
Públicas, nos termos da Resolução N9 565, de 
!0-9-79, do Coniielho Monetácto Nacional, divui-
Jada por este Banco central~ -

e) autorização legislatiVa·: Lei estaduãrN"' 
i.165, de 27-11-75, e Decreto n•692, de13-5-76. 

Nos termos da Resolução n"' 1, de 1987, que 
estabelece normas de elabOração legishrtiVa do 
Senado Federal durante o períodO de'funciOne
mento da Assembléia Nacional Constituinte, opi~ 
namos favoravelmente sob os aspectos económi
cO-financeiro e legal da ç:~peração, que, examinada 

pelo Banco CE!ntral do Brasil, foi ccnsldera<;la em 
condições_ de ser IDJtorlzada. 

Assim sendo, cQhcluímos pelo ~colhimento da 
mensagem, nos termos do seguinte:-

PROJETO DE REsOLUÇÃO 
N• 88, de 1988 

Autoriza o Eat.do de Santa Catarina 
a elevar, temporariamente, em Czt 
7.856.160.741,00 (sete bilhões, oito
centos e dnqüenta e seis milhões, cento 
e Sessenta mi e setecentos e quaratta 
e um cruzados) o montante de""" divida 
.,.,.,--.Interna. 

O Senado Federal resolve: 
Arl }9 É o Estado de Santa Catarina autoriZado 

-- a eleVar, tempOrariamente, o parâmetro do iterri 
lli do artigo· 29 da Resolução n9 62!75, de vinte 
e oito d~ outubro de mil novecentos e setenta 
e cinco, c:om as alteraçÕes da Resolução n~ 93n6, 
de onze de outubro de mil novecentos e setenta 
e seis, ambas_ do Senado Federal, de modo a 
permitir o registro de uma emissão de 11.295.702 
Obrigações do Tesouro do Estado de ~ta Cata
rina -Tipo Reajustável (OTC), equivalente aCz$ 
7.856.160.741,00 (sete bilhões, oitocentos e cin
qüenta e seis milhões, cento e sessenta mil e 
setecentos e quarenta e um c::ruzados), destlflado 
ao giro de parte de sua dívida consolidada interna 
íntraJimite mobiliária, vencível durante o exercício 
de 1988. 

Art. 29 Esta rêSOI~ão entra em vigor na data 
de sua publicação. -

É o parecer, Sr. Presidente. 

O SR~-PRESIDENTE (Humberto Lucena) -
Em discussão o projeto, em turno único. (Pausa) 

Não havendo quem peça a palavra, encerro 
a diS_cussão. -·- _ 

-Encerrada a 'ilisc.ussão;: à. votaçãO ~da-matéria 
proceder-se-á na sessãc?. seguinte, nos termos re
gimentais. 

-~-O SR- PRESIDENTE (Humberto Lucena)
Vai-se passar, agora, à apreciáçãó dos requeri
mentos lidos no Expediente, de autoria dos Sena
dores João Calmon- e l.õúiival Baptista, solicitan
do autorização do Senado pára acompanhar o 
Serihor Presid_ente da República em sUa viagem 
ao exterior. -

As matérias dependem de parecer da Comissão 
_de Relações Exteriores. 

O SR. PREsiDEl'ITE (Humberto Lucena) -
Concedo a palavra ao nobre Senador Alfredo 
Campos, para proferir o parecer sobre o RequeriM 
mento n• 107/88. 

O SR. ALFREDO CAMPOS (PMDB- MG. 
Para Einttir pareóer. Sem revisão do orador.)
Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Tendo sido designado pelo Presidente da Repú
blica pafa- participar aa cofnitiva que acompa
nhará Sua Excelência eni sua viagem à Chinã, 

~solicita o Senador João Calmon autorização do 
Senado para aceitar a niferida niissão;-nos termos 
dos arts. 36, § ?9, da Constituição, e 44 do Regi-
mento Interno. -

O decreto do Presidente da República, de 27 
de junho de 1988, coloca na lista S. "EX' o Senador 
João de Medeiros Calmon. · 

O parecer éfavorável, Sr. Presidente. 
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O SR- PRESIDEI'IlE (Hwnbreto Lucena) -
Solicito ainda ao nobre Senador Alfredo Campos 
o parecer sobre o Requerimento n~> 108188. 

O SR. ALFREDO CAMPOS (PMDB- MG. 
Para proferir parecer. Seni revisão do orador.) -
Sr. Presidente, Srs . Sefiãdores: 

De igual maneira, é convidado também a parti
cipar da comitiva de sua Excelêncii!l o Sr. Presi
dente da república, o Senador Louriva1 Baptista. 

Pelos mesmos motivos, o parecer, é favorável. 

O SR. PRESIDEI'IlE (Humberto Lucena) -
Os pareceres são favoráveis. COnipletada a instru
ção da matéria, a votação fica adiada, por falta 
de ·~quorum". 

O SR. PRESIDEI'IlE (Humberto Lucena) - -
Na Presente sessão termino1.1 o prazo para a apre
sentação de emendas ao Projeto de Resolução 
n1 80/88, de autoria do Senador Ronan Tito e 
outros Srs. Senadores, que altera 9 art 64 ~q _ 
Regimento Interno do Senado Federal. 

AD projeto foram apresentadas duas emendas, 
wna de autoria do Senador Leopoldo Peres e 
a outra do Senador Maurício Corrêa. . . 

A matéria será despachada às Comissões de 
Constituição e Justiça e Diretora. 

São as seguintes as emendas apresenta
das. 

EMENDAS (de plenário) 

Oferecidas ao Projeto de Resolução n9 80, 
de 1988, que altera o art. 64 do Regimento 
Interno do Senado Federal 

Emendan'1: 
Inclua-se, onde couber: 
"Art. .. A locação no Gabinete do Uder de par

tido politico constante do item_ V do art. 357 da 
Resolução nÇ> 5Bn2 (ReguJamento Administrativo 
do Senado Federal) estende-se também aos Ga
binetes dos líderes da Maioria e da Minoria e, 
bem assim, do Governo e da Oposição." 

Justlftcaçi.o 

A eménda é decorrência lógica da aplicação 
do critério inserto no Regulamento Administrativo 
em relação à lotação dos servidores nos diversos 
órgãos da Casa, ou seja, a necessidade do serviço. 
Os Gabinetes d~ Maioria, Minoria, do Governo 
e da Oposição exigirão, evidentemente, intensa 
atMdade funciona], pois a eles estarão afetos ser
viços de alta importância tanto de natureza adml
ni.st:rativa, como legislativa. 

Sala das Sessões, 28 de junho de 1988. -
Senador Leopoldo Peres. 

Emenda n'!' 2: 
Dê-se ao art. 19 do Projeto ·de Resolução n9 

80/88 a seguinte redação: 

"Arl 19 O art. 64 do Regimento Interno 
do Senado Federal passa a vigorar com a 
seguinte redação: 

'Art. 64. A Maioria, a Minoria, os Blocos 
Parlamentares e as Representações Partidá
rias terão Uderes e Vice-Uderes. 

§ 19 Poderão, ainda, o Governo e a üpo.. 
sição indicar os respectivos Uderes. 

§ 29 A indicação dos Uderes será feita 
ao iniciar-se _cada sessão legislativa, em do-

b) pelos Uderes das representações parti
_dárias coligadas, quanto à indicação dos U
-deres da_MafQria, da _Minoria e da Oposição; 

_ _ _ -~l pela maioria dÇ>s membros das Banca~ 
-g~ __ Partidárias ou pelos Líderes P,as Repre
seri.tações Partidárias, quanto à indicação dos 
lideres dos Blocos Parlamentares. 

§ ~ O Uder do Governo deverá ser indi
cado pelo Presidente da República. 

§ 49 Os Vice-Uderes serão indicados pe
los respectivos Uderes no prazo de 24 horas 
da indicação destes. 

§ 59 A constituição de Blocos Parlamen· 
- tares formados por Representações Partidá~ 

rias agrupadas para determinada orientação 
po]ítica deverá ser comunicada à Mesa nas 
24 _ J;toras que a ela se seguirem ou no dia 
subseqüente à instalação da sessão legisla
tiva ordinária. 

§ & A indicação dos lideres dos Blocos 
Parlamentares será encaminhada à Mesa nas 
24 horas que se seguirem à instalação ·da 
sessão legisJativa. 

- - § 79 Os Vice-Uderes serão indicados, à 
-Mesa, pelos respectivos Líderes no prazo de 
24 horas da indicação destes.' 

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

Arl 3~ Revogam-se as disposições em 
contrário." 

Just!Ocação 

A preSente emenda tem por objetivo a atualiza
ção, que se faz necessária, do Regimento Interno 
do Senado Federal (Resolução n• 93f70), em face 
da dinâmica da política brasileira, que se tem ma
nifestado por meio da formação de novos Partidos 
Politicas e da reestruturação de antigas Agremia
ções Partidárias. 

Com este escopo, a proposição que ora apre
sentamos juridlciza uma prática de fato no Parla~ 
mento brasileiro, qual seja a da formação de blo
cos partidários em razão de Identidade de orienta
ção dos Partidos que os eompõem. 

Sala das Sessões, 28 de junho de 1988._
Sen~dor Mauricio Corrb.. 

O SR. PRESIDEI'IlE (Humberto Lucena) -
Está encerrada a sessão. 

(Levanta-se a sessão às 20 horas e 45 mi
nutos.) 

ATO DO PRESIDEI'IlF 
1'1• 91, 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, em 
conforrnlc;lade c9m a delegação de competência 
que lhe fOi outorgada pelo Aro da Comissão Dire
tora n~ 02, de 1973, e tendo em vista o qUe consta_ 
no Processo r)9 006265/88-0, resolve nomear Van
da da Silva Batista para o cargo de Taquigrafo 
Legislativo, Oasse "B", Referência N5--14, do 
Quadro Permanente do Senado Federal, em virtu
de de-aprovação em Concurso Público hoinolo-

cumento subscrito: _ 
a) pela maioria dos membros da respec

tiva bancada, quanto à indicação de üder 
de representação partidária; 

- gado em 24 de março de 1987 e publi~dQ_ no 
Di6rlo Ofldal da União de26 de março de 1987. 

Senado Federal, 28 de junho de 1988.-Sena~ 
dor Humberto Lucena, Presidente. 

PORTARIA 
1'1•11, DE 1988 

DO PRIMEIRO-SECREfÁRIO 

O Piinleiro-Secretátiõ-do Senado Federal, no 
uso de suas atribuições regimentais e tendo em 
vista anterior decisão da Comissão Diretora, re
solve: 

Com a finalidade de cobrir a manutenção com 
aquisição de material e serviços necessários ao 
perfeito funcionamento da barbearia, fixar as taxas 
de serviços conforme a seguinte tabela. 

Cabelo .. : ....••.... , ................ ·-··----~-
Q$150.00 
Manicure .................................. "., _______ ,., .. ,_ 

Q$120.00 
Barba ......................... -·------.. ~-·..---· 

Q$150,00 
Engraxate ..................................... , _______ _ 

Cz$40,00 
Senado Federal, 28 de junho de 1988. -Sena

dor Jutaby Magalhães, Primeiro-Secretário. 

(*) PORTARIA 
1'1• 013, DE 1988 

O Diretor-Geral do Senado Federal, no uso das 
atribuições que lhe confere o artigo 215 do Regu
lamento AdministratiVo -ao Senado Federal, e ten
do em vista o disposto no artigo 482, parágrafo 
19, do mesmo Re_gulamento, resolve designar 
DjaJma José Pere[ra da Costa, Assessor Legis
lativo, Leila Leivas Ferro Costa, TéCnico Legis~ 
lativo e Paulo lrineu Portes, Técnico Legislativo 
para, sob a presidência do primeiro, integrarem 
a Comissão de Sindicância incwnbida de apurar 
os fatos constantes dos Processos n9• 
005649/88-9, 006095/88-7' 006599/88-5, 
003448188-6 e 003449/88-2. 

Senado Federai, 9 de junho de 1988.- José 
Passos Porto, Diretor-Geral. 

(*) Republicado por haver saído com lncorreçlio oo DCI'I·D dc-
14·6-aa. 

EXTRATO DE COI'ITRATO E/00 
TERMO ADITNÓ 

Espécie: Contrato n9 071/88. 
Contratada: Dr. Luiz Fernando Martins de Oli

veira. 
Contratante: Senado Federal. 
Objeto: Prestação de serviços. compreendendo 

exames de endoscopia digestiva a Senadores, 
Servidores e seus dependentes. 

W,citação: _lnexigibilidade, com base no pará
grafo único do art. 79 do Ato n9 09/86 da ComisSão 
Diretora. 

Crédito pela qual ocorrerá: a despésa: à conta 
do Programa de Trabalho n• 0101428.2004f761, 
Natureza de Despesa n• 3132-109/2,." 

Empenho: Foi emitida Nota de Empenho n9 

01173/8, de 18-5-88. 
Valor Contratual: Estimado em Cz$ 40.000,00 

(quarenta mil cruzados). 
Vigência: 18-5-88 a 30-6-88. 
Signatários: pelo Senado Federai:_Qr.._J_osê Pas

sos Pôrto. Pela Contratada: Dr. Luiz Femãndo Mar
tins de Oliveira. - Amauly Gonçalves Martins, 
Diretor da Subsecretari8 t;re Administração de Ma-_ 

- teria! e Patrimônio. 
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r-------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 1'1• 38, DE 1988 

Autoriza o Governo do Estado do Acre a contratar operação de crédito no valor 
correspondente, em cruzados, a 800.000,00 Obrigações do Tesouro Nacional - OTI'I. 

Art. 1 • É o Governo do Estado do Acre, 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 800.000,00 Obrigações do Tesoul"ó Nacional 
- OTN, junto à Caixa Econômica Federal, destinada à execução de obras de infra-estrutura e complementação 
urbana nos municípios do Estado. 

Art. 2• Esta resolução entra em vigor oa data de sua publicação. 
Senado Federal, 29 de junho de 1988.- Senador Humberto Lucena, Presidente 

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 1'1• 39, DE 1988 

Autoriza a Prefeitura lllunldpal do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, a contratar 
operação de crédito no valor correspondente, em cruzados, a 4.500.000,00 Obrigações 
do Tesouro l'ladonal- 011'1. 

Art. 1' É a Prefeitura Municipal do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro 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 4.500.000,00 
Obrigações do Tesoilró Nacional - OTN, junto à Caixa Econõmica Federal, esta na qÍJalidade de agente financeiro 
da operação, destinada à realização ae obras de contenção de encostas e drenagein supeificial em diversas favelas 
situadas em morros do Municipio. · · 

Art. 2• Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
Senado Federal, 29 de junho de 1988:- Senador HUOÍberto Lucena, Presidente 
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Tiragem: 2.200.exemplares. __ 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 42, inciso VI, da Constituição, e eu, Humberto 
Lucena, Presidente, promulgo a seguinte 

RESOUIÇÃO 1'1• 40, DE 1988 
Autoriza a Prefeitura Municipal de Rio Branco, Estado do Acre, a contratar operação 

de crédito no valor COITeljPOnclente, em cruzados, a 31.927, 84 Obrigações do Tesouro 
l'ladonal - O'll't. 

Art. 1' É o Governo do Estado do Acre, 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 31.927,84 Obrigações do Tesouro Nacional 
- OTN, junto à Caixa Econômica Federal, esta na qualidade de gestora do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento 
Social - F AS, destinada à construção de um mercado público, no Município. 

Art. 2•. Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
Senado Federal, 30 de junho de 1988. - Senador Humbertl) 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 

RESOUIÇÃO 1'1• 41, DE 1988 

Autoriza a Prefeitura Municipal do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, a contratar 
operação de crédito no valor correspondente em cruzados, a 4.100-000,00 Obrigações 
do Tesouro l'ladonal- OTI'I. 

Art. 1' É a Prefeitura Municipal do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, 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 4.100.000,00 
Obrigações do Tesouro Nacional - OTN, junto à Caixa Econômica Federal, esta na qualidade de agente financeiro 
da operação, destinada à realização de obras de recuperação e reconstrução de logradouros, pontes e .. muralhas 
danificadas pelas grandes enchentes que ocorreram recentemente na cidade do Rio de Janeiro. 

Art. 2• Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
Senado Federal, 30 de junho de 1988.- Senador Humberto Lucena, Presidente. 
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l-ATA DA 36' SESIIÀO, EM 30 DE 
JUNHO DE 1988 

SUMARIO 

-Projeto de Decreto L~gislatiVÇ> n' 14188 
(n9 _19188, na Câmara dos D_eputadoS), que 
aprova o texto do Aço_~Q, en:t.r~--º- Gõv:émo 

1.1-ABERTURA 
12-EXPEDIENTE 

-.da República Fede~ dQ_Bra$il e o Govemo 
da Colômb~a sobre Sanid~de Animar para o 
Intercâmbio de Animais e ProdutoS de" Oii9em 

1.2.1-Mensagem do Senhor Presi- Animal,celebradoemBogotá,a9de_fevereiro 
dente da RepúbUca de 1988. · 

(1'{9 146/88, referente a sua Viagem à China.) _Projeto de Decreto Legislativo ·n? 15/88 

1.2.2- Projetos ll!lcebidos da Câmara (n'l 20/88, na Câmara dos Deputados), qUe 
dos Deputados aprova o texto da Convenção n9 154, da Orga

nização Internacional do Trabalho- orr, SOo-

-Projeto de Lei d.a Câmara n9 30/88. (n'? bi"e o incentivo _à n~ociaçá9 coletiva, adotada 
549/88, na Casa de origem), que autôriza o em Geriebra, em 1981, durante a 67• Reunião 
Poder Executivo a CQ.O~tuir a Funda_ção Culw . _çf~ C~n.f~i"ê_h~i"!- !rJ,temaéional do Trc$alho. 
tural Palmares- FCP e dá outras p!Uvidên- -Projeto de Decreto Legislativo n9 16188 
cias. (n9 21/88, na Câmara dos Deputados), que 

-Projeto de Lei da CâmarC! n9 31/88 (n9 aprovaotexto-daConvenÇã9n9_140,da0r_ga-
615/88, na Casa de origem), que autoriza o nizaçãO"IirteinadOilaJ do Trabalho_- OIT, se-
Instituto de Adminis_traç:ão FinailCeii'a da Previ- bre a li~nça remunerada para estudos, ado-
dêncta e Assistênci!! S9c~l_--:- !AP~. a doar tada em G"ehebra;··em 1974, durante a 59• 
imóveis à Pr~feitura Municipal do Rio deJanei- · Re\.iPiã_Õ~ d~'""._Çonferênci8. ']nternaclona)_ g~ Tra-
ro, para assentamento de farrtílias carentes. ball'!~- ·--" ' 

-Projeto de Lei d;, Çâmara n• 32188 (n' 1.2.3 _ OHdo do 1 O:seCretárlo da Ci-
665!88, na Casa de erige~). que altera dispo- mara dos Deputados 
sitivos da Lei n9 6.943. de 29 de junho de 
1981, que dispõe sobre o Serviço de AssiS:- --N~ 101/88, <:::omurucando a aprovação, 
tênda Religiosa naS Forças Armadas. -- sem-eméndas, ·do P:rojeto ,ete lei do Senado 

-Projeto de Lei da Câmara n9 33/88 (n9 - n~" 154/86, naqUela Casa. 
5.775/85, na C<lSa c:le origem), que conside_ra_ - _1.·:2.4-.:.....-0ftd.o 
penosa, para efeito de concessão de aposen-
~doria especial aos 25 ""ºS Qe serviço, a ativi- - N9 848/88; do Governo do Distrito Fede-
dade profissional de telefonista. raJ, c:omunican(i'o a constib.lição de uma Co-

-Projeto de Lei da Câmara p.~ 34/88 -(n9 iTlíssão Especial de Investigação, para apurar 
275/87, na Casa de origem), que altera a ÇQlll-: . os acontecimentos registrados. na última se-
posição do Conselho Nacional de Vrtivinicul~ mana, no: bloco D da SQS3o9 de propriedade 
tura- CONAVlN e dá outras Pf9yid~ndtlS. do Senado Federal. 

-Projeto de Lei da Câmara n~ 35/88 (n"' 1.2.5 - Lelb.lra de proJ~o 
293/88, na Casa de origem), que declara feria-
donacionalodia2QQ__~nQvem.bro,a~ersáfi~ -Projeto de Lei do Senado Federal n"' 
da morte de Zumbi dos Palmares, consagrado · 54/88, de autoria do Senador Marco~ Maciel, 
pela comunidade afro-brasileira- Como "Dia que-dispõe sob.re o OUvidor-Geral e dá outras 
Nacional da Consciência Negra". providências. 

-Projeto de Lei Qa Câmara n9 36/88 (n"' L2.6 _ comurdcaçi0--
396/88, na Casa de origem), que autoriza-o 
PoderExecutivoain!:!tituirafunda.çãoOniver- · _,:oe Srs; Seri8dores,:-r.ererente à ·cOris_ii-
sidade Federal do Planalto do Araxá. tuiÇã.O da bancada do Partido da Social Demo-

-Projeto de Lei d.~ Cârnar{l_ I}~ 3? /88 (n9 cracia Brasileira e da indicação como üder 
478/88, na-Casa de origeril), que altera a alíneã -- ~- S.~ador Fernando Hel"!rique Cardoso. 
a do § 29 do art. 18 do Decreto n9 89312, 
de 23 d~ janeiro de _1984, inciUirldC) à Sindfo- --' 1•2• 7 ~ __ Qu~o ~e ord~ 
me da lmunodeflciência Adquirida (SIDN - Levantàda'pelc; S-e~àdor- Marcondes-Ga-
AIDS) entre as enfe!TTlidades que dão ~íto delha, contraditada pelo senador Nelson Car
a concessão c;le benefícios a segurados, inde- neiro _e decidl:_dá Pêla Presidência ~bre a exis.-
pendentemente do c:qmprimento_ 9o perfodo têri~iaâe I'Ei9Jst!O nõ TS~ do PSD~. 
de carência de 12 meses de ç:ontribuiç:ão, após 1.2.8 _Discursos do Expediente 
ffiiação à Previdênci.,__ Social Urbana. 

-Projeto de Docrot:Q Legislativo n• 13188 . SENADOR FERNANDO HENRIQUE GtR-
(n'1 17/88, na Câmara dos Deputados), que DOSO, como üder ......:... Documento enviado 
aprova a texto da Convenção n_9]44, da Orga- à Mesa, inéllcãrl~o S.~ pará Líder do PS_DB. 
nlzação Internacional do Traballrq-:::: OIT, so- ·SEN/IDQR JOÃO MmEZES- Relat6.rio 
bre consultas tripartites para promover a apli· de sua viagem à Alemanha Ori~tal. 
cação das nonnas internacionais do trabalho;· 1•2.9- -.---.-~ .. çao~ de nUiiértas 
adotada em Genebra, em 1976, durante a 61• .............. 
Reunião da Corúerência lnterriaclorial dOTra- ·' .:...;. RequenmentO #.107 e 1 à8188.11dos em 
balho. se~são-aiiteriOr. Aprovado. 

1.~.10--:- Comunicações 
. ~Dos Sel).adores Lourival Baptista e J_Õão 

Calmon d_e que_se ausentar~Q dQJ'aís. 

·· í.:i.11 ...:.. Leiiimi ite R.esoruçáo 
- N9 42/88, que constitui Comissão Parla

mentar de l'nquén""to para investigar indícios 
de fraude nªJmportação e exportação de. pra~ 
dutos _e_ insum~ farmacêuticos, por empresas 
multinacionais, e os passiveis desdobramen~ 
tos da atuação dess<;J_s empi-esas lió PaíS, índu
Síve a desna<:::fonalii:ação do setçlr e a desme
sürada eleva.ção _c;los preços de medicamen
tos .. 

1.2.12 _:_ F~la da ~dênda 
-Vigência da Resolução Jll' 42/88, liqa ~~ 

terionnente. 

1-2.13- Requerimento 

- ....:...N9 1 f0/88, de urgência para- ·o Projeto 
de Resolução n_9 80/88, que altera o ~rt. 64 
do Regimento Interno· do_ Senado Federal~ 

J..3- ORDEM DO DIA 

-Deixam__ de_ ~r apreciadas por falta de 
quorum as seguintes matérias: 

-Projeto de ~ei da.Câmara n"' 53, de 1987 
(n"' 214/87, na Casa de origem), de iniciativa 
do Senhor Presidente da República, que altera 
dispositivos da Lei n~ 6.880, de 9 de de~embro 
de 1980, que dispõe Sobre o Estatuto dos 
Militares. 

-Projeto ç!.e Lei da Câmara n9 6, de -1988 
(n_9 8.169/8ô, na· Casa de origem), de iilid<itiva 
do Senhor Presiden~e da República, que dis
põe sobre a estrutura das C~egOrias Funcio
nais do Grupo-Atividades .de Apoio Judiciário 
dos Serviços AuxiJiares da Justiça dq DistJ:ito 
Federal e dos Territórios e dá outras provi-
dências. · 

-,-Projeto de ~J da Câptara n9 7~ de 1988 
(n9 8.387/86, ná Casa de origem), de iniciativa 
do Senhor Presidente da_República, que cria 
-a 16° Refiião da Justiça do Trabalho e ores
pectivo Tribun;;d Regional do Trabalho, institui 
a correspondente Procuradoria Regional do 

. Ministério .. P.úblico da União junto à Justiça 
"do_ Trabalhe, e dá outras providências. 

~Projeto de Lei cj.a Câmara n914, de 1988 
(r\9 3S1La8~ na CaSa âé origem), de ihiciativa 
do Senhor Presidente da República, que dis
.Põe.SObre.a criação de cargos na Secretaria 
_ P..o Tfil?unal de -~u~_ça_ do Distrito Federal e 
-dá o~as providências. 

-Parecer n9 2, _de 1988, apresentado pela 
- Comissão Especial, concluindo qu.e não deve 
ser_objeto de deliberaÇão a denúncia s/n9, de 

_1988,_ dç Senhor Deputado" Gerson Perés, 
contrã O DoJ.Jtor José PauJo Sepúlveda Perten
c~ ~ocurador~Geral da República. 

---'-Requerimento n91Q, de 1988, de autoria 
do Senador Jamil Haddad, solicitando, ao Mi
nistério das (Jlmunicações, informações so· 
bre o criténõ adotado pelo atual Governo para 
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a concessão de canais de rác:Uo e de televisão 
através daquele Ministério. 

-Requerimento n9 37, de 1988, de autoria 
do Senador Itamar Franco, solicitando, nos 
termos regimentais, ao Ministro-Chefe da Ca
sa Civil da Presidência da República, informa
ções a respeito da Secretaria Especial de Ação 
Comunitária....:... SEAC, a fim de instruir o estu
do do Projeto de Lei da Câmara n9 119, de 
1982. 

-Requerimento n~' 54, de 1988, de autoria 
do Senador Jamil Haddad, solicitando, nos 
termos regimentais, informaÇões ao Senfior 
Ministro das Minas e Energia, através do Gabi
nete Civü da Presidência da República, a res
peito dos contratos firmados entre a Petrobrás 
e a Texaco Brasil SA 

-Requerimento n9 96, de 1988, de autoria 
do Senador Mendes Canale, sollçitando,_nos 
termos regimentais, informações ao Senhor 
Ministro do Interior, através do Gabinete_ Civil 
da Presidência da República, a respeito do an
damento do "projeto do pantanal" que verP 

sendo implantado pelo Governo do Estado 
do Mato Grasso do Sul, com recursos do Ban
co Mundial, através de contrato lavrado com 
o governo brasileiro. 

.:...ReqUeiimenton• 102, de 1988, de autoria 
do Senador Mendes Cahale, SOlicitando, nos 
termos regimentais, informações ao Senhor 
Ministro da Fazenda, através do Gabinete Civil 
da Pre-sidêlicia- da RepúbliCa; Pafa instruir as 
Mensagens n'Pl24e 125, de 1988, do Senhor 
Presidente da República. 

1.3.1- Comunicação da Presldl!:nda 

Pre"judicialidade do Requerimento n9 
110/88, lido no ExPediente. 

1.3.2 -Discursos após a Ordem do Dia 

SENADOR MARCONDES GADELHA -
- Comparecimento do Ministro dos Transportes 

à CPI da corrupção. 

SE/YADOR FRANOSCOROUEMBERG
Comissão de Redivisão Territorial. 

Julho de 1988 

SENADOR AlBANO FRANCO- Restabe- _ 
ledmento da linha divisória su1 entre os Esta
dos de Sergipe e da Bahia. 

SENADOR NELSON WEDEKIN-Instala
ção do Centro de Pesquisa de DesenvoMmen
to da Telebrás, em Florianópolis. 

1.4-ENCERRAMENTO 

2 -REllFICAÇÃO 
- Aío do Presidente n9 88/88, publicado no _ 

DCN (Seção 0) de 22-Q.-88. 

3- ATOS DO PRESIDEI'ITE DO SE-
NADO DEFERAL 

N~ 92 a 94, de 1988. 

4-ATA DE COMISSÃO 

5-MESA DIRETORA 

6 - lÍDERES E VICE-lÍDERES DE 
PARTIDOS 

7 ....:_COMPOSIÇÃO DE COMISSÕES 
PERMAI'IEI'I'IES 

Ata da 36\1 Sessão, em 30 de junho de 1988 
2' Sessão Legislativa Ordinária, da 48~ Legislatura 

-EXTRAORDINÁRIA-

ÀS 16 HORAS, ACffAM-BE PRESEJYTES OS 
SRS: SENADORES: 

Mário Maia - Aluízio Bezerra - Nabor Júnior 
- Leopoldo Perez - CarlOs De'.Carli - Aureo 
Mello --Odacir Soares - Ronaldo Aragão -
Olavo Pires - João Menezes - -Jarbas Passa
rinho- João Castelo- Alexandre Costa- Edi
son Lobão - João Lobo - Chagas RoctriQues 
-Álvaro Pacheco -Afonso Sancho - Cid Sa
bóia de CarvaJho - Maw-o Benevides - Carlos 
Alberto----José -Agripino---= lavôisier-,\\aia-...;....; /•"\ar-
condes Gadelha- Humberto Lucena- Raimun
do Ura - Marco Maciel - Ney Maranhão -
Mansueto de Lavor- Guilherme Palmeira- Di
vaJdo Suruagy- Teotonio Vdela Filho- Albano 
Franco- Francisco Rollemberg- LourivaJ Bap
tista -Jutahy Magalhães-Ruy &celar-José 
lgnácio Ferreira - Gerson Cãmata -João Cal
mon-Jamil Haddad -Afonso Arinos- Nelson 
CarneirO --Itamar Franco --Alfredo Ccirripos 
- Ronan Tito - Severo Gomes - Fernando 
Henrique Cardoso -Mário Covas -Mauro Bor
ges - Iram Saraiva - lrapuan Costa Júnior -
Pompeu de Sousa - Maurício Corrêa. - Meira 
Filho - Roberto Campos ...:.... Louremberg Nunes 
Rocha - Márcio Lacerda - Mendes Canale -
Rachid Saldanha Derzi- Wdson Martins- Leite 
Chaves - Affonso Camargo - José Richa -

Presidência do Sr. Humberto Lucena 

Jorge Borohausen - Nelson Wedekin - Carlos 
Chiarelli _-José Fogaça. 

O SR. PRESJDEI'ITE (Humberto Lucena) -
As listas de presença acusam o comparecimento 
de _68 Srs. Senilclores e Srs. Deputa-dos. Havendo 
número régimental, declaro aberta a sessão. 

O Sr. 19MSecretário irá proceder à leitura do 
Expediente. 

É lido o seguinte 

EXPEDIENTE 
MENSAGEM 

DO SENHOR PRESIDEI'ITE 
DAREPáBUCA 

MEI'ISAGEM 
N• 146, de 1988 
(N~ 254, na origem) 

Excelentíssimos Senhores membros do Sena-
do Federal: 

Em aditamento à Mensagem n9 246, de 24 
de_ junho de 1988, tenho a honra de comunicar 
a Vossas Excelências que o término de minha 
viagem à República Popular da 01 na se dará 
no dia 10, e não em 9 de ju1ho próxil.\o. 

Brosília.27 de junho de 1988.-JooéSomey. 

OFÍCIOS 
Do Sr. 1•-Seaetário da Câmara dos Depu

tados, encaminhando à revisão do Senado 
Federal autógrafos dos seguintes projetoo: 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA 
N• 30, de 1988 

(N~ 549/88, na ~a-de o.."ige..-n) 

De iniciativa do Senhor Presidente da República 

Autoriza o Poder Executivo a consti
tuir a Fundação Cultura] Palmares -
FCP e dá outras providências. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. ]9 Fica o Poder Executivo autorizado a 

constituir a FUndação Cultural Palmares-- FCP, 
vincu1ada ao Ministério d_a Cultura, com sede e 
foro no Distrito Federal, com a fina1idade dépro
mover a preservação dos va1ores culturais, so_ciais 
e econômicos decouentes ela influ~ncia negra_na 
formação da sociedad,e brasilei_ra. _ _ . 

Arl ~ A Fundação Cultura] Palmares- FCP 
poderá atuar, em todo o território n_acionai; direta
mente ou mediante convênios ou contratos com 
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Estados, MuniCípios e entidades públicas ou priva-
das, cabendo-lhe: _ __ - , _ 
I-promover e apoiar eventos relacionados 

com os seus objetivos, inclusive visando à il!t~~a
ção cultural, social, econômica e política do negro 
no contexto social do País; _ _ 
II-promover e apoiar o intercâmbio com ou

tros países e com entidades interpadonais, atra
vés do Ministério· das Relações Exteriores, para 
a realização de pesquisas, estudos e eventos relati
vos à história e à cu1tura dos povos negros. 

Arl 39 AFundaçãoCu1turalPalmares-FCP 
terá um Conselho Curador, que valerá pela f~nda
ção, seu património e cumprimento dos seus ob
jetivos, composto de 12 (doze) membros, sendo 
seus membros natos o Mini_stro de Estado da 
Cultura, que o presidirá, e o Presidente- da Fun
dação. 

Parágrafo único. Observado o dtsposto neste 
artigo, os membros do Conselbo Curador serã_fl 
nomeados pele Ministro de Estado dª Cultura, 
para mandato de 3 (trê_s) anos, renovável ~a 
vez. 

Art. 4"' AadministraçãodaFundaçãoCultural 
Palmares- FCP será exercida por uma Diretoria, 
composta de 1 (um) Presidente e mais 2 (dois) 
díretor_es, nomeados pelo Presidente da Repúbli~ 
ca, por proposta do Ministro de I;stado da Cultura. 

Art. 59 Os seiVidores da Fundação Cultural 
Palmares- FCP serão contratadqs sob o regime 
da legislação trab~lhista, conforme qu~dros de 
cargos e salários, elaborados com observância 
das normas da Administração Pública Federa] e 
aprovado por decreto d_o Presldente da República. 

Art. 6"' O património da Fundação Cultural 
Palmares- FCP constituir~se~á dos bens e direi
tos que adquirir, com recursos de do~ções, sub
venções ou doações que, para esse fim, lhe fize
rem a União, Estados, Municípios ou outras enti
dades públicas ou privadas, nacionais, estrangei
ras ou intema<:ionais. 

Art. 79 Observado o di_sposio no artigo ante
rior, constituirão recursos da Fundação Cultural 
Palmares - FCP, destinados à s:ua manute~ão 
e custei_o, os provenientes: _ 
1-de dotações consignadas no OrçamentO 

da União; 
ll-de subvenções e doações_ dos EStados, 

Municípios e entidades públicas ou privadas, na~ 
cionai.s, estrangeiras e internacionais; 

m-de convêilios e co:ntrato~ de prestação de: 
serviços; ~ 

IV-da aplicação de seus_QenS"~ di.reitos. 
Art. 89 _ AFunçl_ação Q.lltural Palmares- FCP 

adquirirá personalidade jurídica com a inscriÇào, 
no Registro Civil das pessoas jurídicas, do seu 
Estatuto, que-será aprovado por decreto do Presi
dente da República. 

Art. 9? No caso de extinção, os bens e direitos 
da Fundação Cultural Palmares - FCP Serão in
corporados ao património da União. 

Art 1 O. Fica o Poder Executivo autorizad.o a 
abrir crédito especial em favor da Fundação Cu!~ 
turaJ Palmares- FCP, à conta de encargos gerais 
da União, no valor de Cz$_ 5.000.000,00 (dnc:_o 
milhões _de cruzados), para a constituição iniciaJ 
do património da fundação e para as despesas 
iniciais de instalação e funcionamento. 

Parágrafo único. Do crédito especial aberto 
na forma deste artigo, a quantia de Cz$ 
2.000.000,00 (dois milhões de cruzados) destina-_ 

se-á ao património da Fundação Cultural Palma~ 
res - FcP. nos termo_s do art. 69 desta lei, e 
seiá ap1iCaâa COfifÕrme-lÕstruçOeS d_O l1i_nfstro de 
Estado_da CUlti.J.@. ouvida a Secretaria do Tesouro 
Nacional. - ~ · 

Art. 11. Esta lei entra erri- vigor na data de 
sua publk:aÇão.---~ .. - -c '-- _ 

Art. 1? .. Revogam~se as disposições em con~ 
trário. 

.1-\ENSAGEM N• 131, DE !988 .· 

ExcelentÍssim~ Senhores Membros do~-Conh 
gresso Nacional: _ ~ --

Nos terüiõs__do artigo 51 da. Const;_ituição Fede~ 
ral tenho a honra de submeter à êlevada delibe
raÇão de Vossas Excelências, acompanhado de 
E,xposii;ãó de Motivos do Senhor Ministro de Esta
do da Culwra, o anexo projeto de lei que_ "autort:a 
o Poder EXecUtivo a conStituir a Fundação Cultu~ 
ral Palmafes- FCP, e"dá outraS providências". 

Brasília, 21 de marçO de 1988. -7- ~~osé_ Sar
ney.-

EXPoSIÇÃO DE MOTIVOS fi:3/88, DE 21 DE 
JANEIRO DE 1988, DO SENHOR MINISTRO 
DE ESTADO DA CULTURA 

- Excelentíssimo Sen.hor Presidente da Repúbli
ca. 

O Ceriterfáiio dª AbOliçãO ofé"rec·e- (~ciedad~ 
brasileira uma oportunidade preciosa: a de apro
fundar nossa reflexão sobre os_ quase quinhentos 
anos de históJi~ pátriâ. O esCravisrho, a abolição 
e o longo processo de suba1temizaç~o do negr9 
não são, com efeito; episõdios aceSsórios da for
mação brasileira, mas elementos essenciais de 
seu próprio desdobramento. Çomo nq_ Centená_rio 
da Independência, ou mais recentemente no Qn· 
qüentenádo _da Semana de Arte Modema, o que 
se põe em discussão são os caminhos da civiliza
ção brasileira. 

É, portanto, a sociedade brasileira: como urn 
todo que está diante d~ QpOrtunidade rara de ava
liar-se mejho_r.~É boa .coinddêntia, também, que 
isso_ocorra no instante em· qÚe-oPaís se recohsti
tucional~_a_;_ _que discuta a ampliação dos direitos 
de cidadania no momentd em- que procede o 
balanço dos cem anos da liquidação do sistema 

__ que se defiriia- preCi.sãhlehte pela negação da cida
dania a produtores_diretos de riqueza. 
-A velh(!. idéia de que à Abolição se seguira a 

atonia do$ negros, esmagados pelo despreparo 
e pela "cultura Q~ ~~~·, '{efll s~ndo retificada, 
deixando ver que eles continuaram a criar riqueza, 
material e simb_ólica. O quadro brasileiro, nesse 
como neutros casos, vem-se mo_strçiqdo matizado 
por região, mas, no geral, tende-se a substituir 
a Idéia de ausência de_história (comp queria a 
visão conVerlCional) por outra-referida a um contí
nuo que liga o negro ao eixo central de evolução 
da civilização brasil~ira._ _ __ 

A tese d~mocracia racial, que começou a ser 
elaborada nos anos 30, liga-se à ascensão social 
e política _dos negros Urbanos. Ela postula que 
a mestls:agem é nossa peculiar vocação:_ que des
conhecemos, por natureza, diferenças raciais; que 
ã eSCi'ãVidão -. responsável, é verdade. por um 
preconceito residu~l nQ Brasil, apresentou~se sob 
foirilâ benigna; e põr fim, que o desenvolvimento 
económico tende a c!~IT!anchar ?S resí'd~os que 

nos ficam desse passado. Essa tes~ enquadra 
as populações exch,tsivamente em cat~ori~ de 
_da_s_sg. _ ~- . . 

Ocorre, eptr~tantO, qUe a multiplicação de cen
tros de estt.idos superiores ·nos últimos de<::êhios 
permitiu a emergência de uma g~ração de gra
duados negros, sobretudo em ciências humanas, 
que tornaria consciência de outros aspectos de 
nossa realidade social, onde persistenl fortes, ain
da que velackis, formas de di?criminação que en
gendram a desqualificação dq trabalho d~ profis.. 

-- sional negro. Concomitantemente chegavam ao 
Brasil poderosas SYgestões que Irradiavam de _li
deranças político-ideológicas negras, tanto no 
continente africano como em __ terras americanas 
marcadas_ por uma forte presença de populações 
negras. A emergência de uma so_cie®de ciyil ne~ 
gra militante entre nós é um dos fatos marcantes 
da época atual. _ _ 

A consideraçij.q_<Jes~es fat9s move~ o _Ooverno 
de Vossa Excelência a recomendar uma política 
de.aPoio às iniciativas r~tac:ionadas com o Cente--_ 
nário, em pãrtiCiJlar aquelas que permitam à so
ciedade brasileira r_e.;;rmli~r~se através do papel de· 
sempenhado pelo negro ho perio-do pós-Aboli
ção. 

Dentro desse espírito proponho a Vossa Exc~
lência a criação d_ª Fundação Cultural dos Palma
res, com o objetivo de promover ações, eventos 
e realizações que Yis_ern a preservar valores cultur 
tais, sociais e econômicos decorren4$ da _influên
cia negra na conStituição da sociedade brasileira; 
apoiar iniciativas que tenham por objetivo a ascen
são cultural, sOc:iéil, econômica e política do negro 
no contexto social do País e e:stimular ativi$des 
destinadas a desmitificar o preconceito raçia). 

Nessa oportunidade, renovo a_ Vossa Excelência 
a expiessao de minha conSideração .e respeito. 
-Celso Furtado, Ministro de Estado da Cultura. 

PROJETO DE LEI DA CÃMARA 
N• 31, de 1988 

(1'1• 615/88, na Casa deorlgem) 
De iniciativa do Senhor Presidente d~ R_epúp_!ica 

Autoriza -o IDStituto de Adminisbaçáo 
Financeira da Previdência e Assistência 
Soda!- lAPAS, a doar imóveis à Prefei
tura Munldpal do Rio de Janeiro, para 
assentamento de famílias carentes. 

O Congresso Nacional decreta; 

Art. 19 Fica o Jnstituto de Administração R
nanceira da Previdência e Assistência Podal ~ 
.lAPAS •. autorizado -a doar à Prefeitura MunicJpal 
do Rio fie Janeiro a área de 9~7 .. 7a.0,83rn2 _(nove
cento,s e novent~ ~ ?ete mU,~ $ele(:~tos e oitenta 
metros.quadrados e.o_[tenta e três d~ímetros_gua
drados), sitUada _no Município do Rio de Janeiro, 
asSim caracterizada: · 
I- imóvel denominado Vila AlbanÕ, com 4fe_a 

total de_ 577.667,35m2 (quinhentos e setenta e 
sete mil, seiscentos.e.sessent?~ e s~te rn~s qua· 
dra~o~ e trinta e cinCQ _ decím~s quadrados), 
havido por escritura de compra e venda registrada 
em 7 de junho de 1949, às fls. 105 do livro 3_~1, 
sob o n• 5.570, no Cartório do 9' Ofí,cio; 

n - imóvel denominado Matto Alto, com área 
total de 404.(G0,43m2 (quatrocentos e quatro mil, 
trinta rpetros _quadrados e quarenta e tr.ês dedx:ne--
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tros quadrados), havido por escritura pública de 
compra e venda, registrada em 7 de juil.ho de 

1944, às fls. 105 do livro 3-1, sob o no 5.570, 
no Cartório do 91' Ofício; e - · ~ 

I1I - imóvel com área total de 16.083,05m2 

(dezesseis mil, oitenta e três metros quadrados 
e cinco decímetros quadrados), havido por escri
tura pública de compra e venda, registrada em 
16 de janeiro de 1945, às fls. 111 do livro 3-1, 
sob o n9 6.144, no Cartório do 99 Oficio. 

Art 29 Os teiTeilos iildicados no artigO ante
rior destinam-se exclusivamente ao assentamen
to, pela Prefeitura do Municipio do Rio de Janeiro,-
de famílias carentes. 

Art. 39 Os imóveis doados reverterão ao patii.
mônio do lAPAS, ili.dependenternente de qua1quer 
indenização, ainda que por benfeitõrias realizadas, 
se lhe vier a ser dada destinação diversa da pre
vista nesta lei. 

Art. 49 Esta lei entra em vigor- na data de sua 
publicação. 

Art. 59 Revogam.:.se as disposições em con
trário. 

MENSAGEM N• 180, de 1987 

Excelentíssimo Senhores Membros do Cón-:.
gresso Nacional: 

Nos termos do arl 51 da Constituição Federal, 
tenho a honra de submeter à elevação dellberaçáo 
de Vossas Excelências, acompanhado de expo
sição de motivos do Senhor Ministro de Estado 
da Previdência e Assistênda Social, o anexo pro
jeto de lei que "autoriza o Instituto Nadonal de 
Administração Financeira da Previdência e Assis
tência Social a doar imóveis à Prefeitura Municipal 
do Rio de Janeiro, para assentamento de famílias 
carentes". 

Brasília, 29 de abril de 198"8. -José Saniey. 

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS N• 015, DE 29 DE 
MARÇO DE 1988, DO SENHOR MINJSTI<O DE 
ESTADO DA PREVIDtNCIA E ASSIST~NCIA 
SOCIAL 

ExceJetíssimo Senhor Presidente da Repúbllca: 
Nos termos do art. 51 da Constituição Federal, 

tenho a honra de submeter à elevada conside
ração de Vossa Excelência o anexo- projeto de 
lei que "autoriza o Instituto de Adrninlstraçao Fi
nanceira da Previdênda e Assistência Social
lAPAS, a doar imóveis à Prefeitura Municipal do 
Rio de Janeiro, para assentamento da famílias 
carentes"~ 

As inundações e deslizamentos recentemente 
acontecidos na cidade do Rio de Janeiro, causa
dos pelas chuvas torrenciais, deixaram ao desa
brigo milhares de pessoas desprovidas de recur
sos financeiros para reconstruir suas moradias, 
estabelecendo-se, desta formél, um grave proble
ma <le ordem social. 

Se a prioridade pelo social, assumida pelo- Go
verno Federal, justifica-se em tempos normais 
tendo em vista os problemas que afetam a maioria 
da população, mais consistêricia deve ela de
monstrar nos momentos de calamidade pública, 
quando grande número de famíliaS carentes e 
de baixa renda costuma ser profundamente atin
gido. 

Foi o que ocorreu diante das destruições provo
cadas pelas chuvas na cidade do Rio de Janeiro; 
em fevereiro deste ano, que- deixaram ao desa· 

brigo milhares de pessoas residentes e_m zonas 
urbanas ma_is_ pobres e de altQ risco, nas encostas 
-dOS inorros. o- Governo Federal imediatamente 
se mobilizou ):>ara ajudar os governos estadual 
e municipal a enfrentarem a tragédia, procurando 
dar proteç"ão às vítimas. O próprio Presidente da 
República se deslocou para o Rio de Janeiro, em 
companhia de vários Ministros de Estado, exarni· 
nando ln colo a situação. Nesse quadro ampa
rã-se o presente projeto, que efetiva as providên
cias previstas durante a visita e os encOntros das 
autoridades federais com o Prefeito do Rio de _ 
Janeiro. 

Por meio do diploma proposto, o IAPAS fica 
~-áutOrizado a doar-_à PrefeitlJra Municipal do Rio 

de Janeiro terrenos de sua propriedade, situados 
naquela cidade, onde _as familias desabrigadas 
poderão construir suas novas morél..dias, em con
dições de segurança 

Brasüia, de 1988.- Renato ~er. 

. -PROJETO DE LEI DA CÂMARA 
N• 32, de 1988 

(1'1' 665/88, na Casa de origem) 
--:__ De inidativâ do Senhor Presidente da República 

Altera dispositivos da Lei D' 6.923, de 
29 de junho de 1981, que dispõe sobre 
o Serviço de Assistência ReUglo.sa nas 
Forças Anna--

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 19 Os itens 11-e III do art. 89 da Lei n9 

6.923, de 29 de junho de 1981, passãin -a vigorar 
com a seguinte r_edação: 

. "Art. 8' ------·---·-·----·-.. ·-··--·---····-·-·· ..... ·-·····--··· I-......................................... ,. __ , ______________ , _________ _ 
II- no Exército: 

--Coronel CapeJão ...................... 1 
-Tenente-Coronel Cap~lão ..... 8 
-Major Capelão ............................ 12 
....:. Cã-pitão- ca-pelão '"""''"'"·--........ 20 
-19 e2~-TenentesCapelães ....... 26 

ill- na Aeronáutica: 
- COrõ~el Capelão 1 
- Tenente-Coione~ Capelão ..... 4 
....:...Major Capelão .......................... 8 
-Capitão Capelão ........................ 12 
-:-:!9e2~wTenentesCapelães .... 20." 

Art. 29 Esta lei entra em vigor na data de sUa 
publicação. 

Art. 3':' Revogam-se as disposições em con
tráiio. 

MENSAGEM N• 186; DE 1988 

_EXcelentíssimos Senhores Membros do Con
gresso Nacional: 

Nos termos do arl51 da Constituição Federal, 
tenho a honra de submeter à deliberação de Vos
sas Excelências, acompanhado de exposição de 
_m_Qtiv~ _do_Senhor Ministro.._Chefe do Estado
Maior das Forças Armadas; o anexo projeto de 
lei que "altera dispositivos da Lei n9 6.923, de 
29 de junho de 1981, qüe: dispõe sobre o Serviço 
de Assistê':lcia Religiosa nas Forças Armadas" 

Brasilia, 1 O de malo de 1988. -José Samey. 

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS N• 00971/SC1, DE 
8 DE ABRIL DE 1988, DO SENHOR MINIS
lRO-CHEFE DO ESTADO-MAIOR DAS FQR
ÇASARMADAS. 

Excelentíssimo Senhor Presidente da Repúbli-
ca: _ 

Tenho a honra de submeter à elevada conside
ração de Vossa Excelência o anteprojeto de lei 
anexo, ·o qu, visa alterar dispositivos.da Lei n<"? 
6~923, de 29 · e junho de 1981, que dispõe sobre 
o SeiViço de Assistência Rellgiosa nas Forças Ar
madas. 

2. De acordo com a referida lei, o Serviço de 
Assistência Religiosa tem por finalidade prestar 
assistência religiosa e espiritual aos militares, aos 
civis das organizações militares e às s_uas famílias, 
bem como atender aos encargos relacionados 
com as atividades de educação moral realizadas 
nas_ Forças Armadas. 

3. A assistência religiosa ao homem é fator 
de extrema importância nas atividades dos Minisw 
térios Militares, atentos aos anseios dos seus_servi
dores, na busca de promover a pessoa humana 
através de soluções adequadas para os seus pro
blemas. de sua família e de sua comunidade. 

4. Após minuciosa análise da fixação de novos 
efetivos das Forças Armadas e da ativação de 
diversas organizações militares, bem como do 
próprio crescimento das unidades já existentes, 
concluiu este Estado-Maior pela necessidade de 
aumento do número de Capelães nas Forças Sin
gulares, para o atendimento dos_ seus múltiplos 
encargos. 

5. AsSim sendo, Senhor Presidente, o antepro: · 
jeto de lei anexo, se aprovado, virá representar 
o mínimo necessário ao atendimento dos encar
gos específicos, afetos ao Serviço de Assistência 
Religiosa dos MinistériOs Militares. -

Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa 
Excelência, Senhor Presidente, protestos de alta 
estima e do meu mais profundo respeito.- Te
nente-Brigadeiro-do-Ar Paulo Roberto Couti
nho Camarlnha, Ministro de Estado, Chefe do 
Estado-Maior das Forças Armadas. 

LEGISLAÇÃODTADA 

.. LEI N• 6.923, 
DE 29 DEJ([NHO DE 1981 

Dispõe sobre o Serviço de Asslstênda 
Rellglosa nas Forças Armadas. 

O Presidente da RepUblica, faço saber que _o 
CongreSso Nacional decreta_e eu_sãndono a se-
guinte lei: - - - -

CAPfrm.O i 
Da Finalidade e da Organização 

Art. 19 O Serviço de Assistência Religiosa nas 
FOrÇas Armadas - Sarfa, será regido pela pre
sente lei. 

Art 29 _ O Serviço de Assistência Religiosa tem 
por finalidade prestar assistência religiosa e espiri
tual aos militares. aos civis das organizações mili

-tares e às suas famílias, bem como atender a 
encargos relacionados, com as atividades de edu
cação moral realizadas nas Forças Armadas. 
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Ãrt. 3"' O Serviço de Assistência Re1igiosa fun
cionará: 
I~ em tempo de paz: nas unidades, navios, 

bases, hospitais e outras organizações militares 
em que, pela loca1izaç_ão ou sltuaç~o eSpe_cial, 
seja recomendada a assistência religiosa; 

II-em tempo de guerra: junto às forças em 
operação, e na forma prescrita no inciso anterior. 

Art 4'~' O Serviço de Assistência Religiosa _se
rá constituído de Capelães Militares, selecionados 
entre sacerdotes, ministros religiosos ou pastores, 
pertencentes a qualquer religião que não atente 
contra a disciplina, a mora1 e as leis em vigor. 

Parágrafo único. Em cada Força Singular se
rá instituído um Quadro de Capelães Militares, 
observado o efetivo de que trata o_ ~ ~ desta 
lei. 

Art. s~ Em cada Força Singular o Serviço de 
Assistência Religiosa terá uma Ol.efia, diretam_en
te subordinada ao respectivo órgão setoriaJ de 
pessoal. 

Art. & A Chefia do Serviço de Assistência Re
ligiosa, em cada Força Singular, será exercida 
por um Capitão-de-Mar-e-Guerra Capelão ou por 
um Coronel Capelão, nomeado pelo Ministro da 
respectiva Pasta. :-

Art. 79 As Subchefias correspondentes aos 
Distritos e Comandos Navais,_ Comando-Geral do 
Corpô de Fuzileiros Navais, Corilando-em-Chefe 
da Esquadra, Comandos de Exércitos e Militares 
de Área, e Comandos Aéreos Regionais serão 
exercidas por Oficiais Superiores Cãpetãe:S.. 

Arl & O efetivo máximo de Çapelães Milita
res da at.iva por postos, para cada Força Singular, 
é o seguinte: 

I-na Marinha: _ 
-Capitão-de-Mar-e-Guerra Cape-
lão .............. - ...... --.. ··-· I 
-Capitão-de-Fragata Capelão.... 3 
- Capitão-de-CórVcla -Capelão..... 5 
-C<ipftão-Tenente Capelão . 8 
-I<? e 29-Tenentes CaoelãéS I3 

n-no Exéfcito: 
-Coronel Capelão ·········--···-- 1 
- Tenente-Corone_1 Capelão ·-·· 6 
- Majoc Capelão .................. ,_.. . 7 .. 
-Capitão Capelão ................. .., .. _ _16 
-)9e29-TenenteSCãpelães •.. ..._.." 20_ 

m-na Aeronáutiva: 
- CororieJ Capelão ···-------- I 
- Tenente-Coron~I_CiilJ)elão ..... 3 
-Major Capelão ...................... -- 5 
-Capitão Capelão ................. _.. 8 
-]9e:21'-TenentesCapelães ....... 13 

Parágrafo único. O _efetivo de que trata este• 
artigo será acrescido aos efetivos, em tempo de 
paz, fixados em lei específica para a Marinha, Exér
cito e Aeronáutica, respectivamente. 

Art. 9' O respectivo Ministro MilMr baixará 
ato lixando os efetivos, por postos, a Vigorar em 
cada ano, dentro dos limites previstos nesta lei. 

Arl I O. Cada Ministério Militar atentará para 
que, no posto inicial de Capelão Militar, seja man
tida a devida proporcionalidade entre os Capelães 
das diversas religiões e as religiões professadas 
na respectiva Força. 

CAPfrULOIT 
DosCapelãesl'lilltanos 

SEÇÃOI 
Genendlclades 

Art. 11. Os CaPelães Militares prestarão servi
çOS riá.S Forças Aimadas, como oficiais da ativa 
e da réservã reni.uriêfãda. -

Parágrafo ónico. A designação dos CaPelães 
da reserva remunerada $erá reg~amentada pelo 
Poder Ex:ecutiVô: _ · · - -- ·· -- · -- -

Art. 12. _ Os CaPelães Militãr-es designados, da 
ativa e da reserva remunerada, terão a situação, 
as obriQações, os deveres.. os direitos e as prerro
gativas regulados pelo Estatuto dos Militares, no 
que couber. 

Art. 13. O acesso dos_ Capelães Militares aos 
diferenteS postos, que-obedecerá ·aos princípios 
da Lei de Promoção de Ofii:iãls da Ativa das For

- ças Armcidas, será regulamenta_do pelo respectivo 
Ministro. · - · 

Art 14. _O Cã"pelão Militar que, por ato da au
toridade eclesiástica competente, for privado, ain
da que temporariamente, do uso ® Ordem ou 
do exercício da atividade re_liglosa, s~á agre_gado 
ao respectiVO- Quadro~ a contar da data em que 

-- Oiãto chegar ao conhecimento da autoridade mi
litar competente, e ficará a-dido, para o exercício 
deOOtras atividades não religiosas, à organização 
militar que lhe for designada. -

Parágrafo ónico. Na hipótese da privação defi
nitiva a que se-refere 'este ai!igo, ·ou da privação 
temporária ultrapassar dois anos. c:onsEicutivos ou 
não, será o Capelão Militar demitido ex oflldo, 
ingressando na reservanão-remWlerada, nomes
-mo pOstO que -Possuía na atlva. 

Art. 15. Os Capelães Militares serão transfe
ridos para a reserva remunerada: 

I'-ex offtdo, ao atingirem a idade limite de 
66 (sessenta e_ seis) anos; - - _ 

n-a pedido, desde que contem 30 (trinta) 
anos de SeMÇo-. _ - _ --'=- _,_-=: ---~-:_ -_ 

=---- -~M-16-:--A:Táade Iin11i:e de Permanência na re
serva remunerada, para o Capelão Militar, será 
de 68 (sessenta e oito) anos. 

M 17.- AOs Capelães Militares aplicar-se-ão 
as mesmas not:mas e condições de uso dos l,lni
formes existentes para oficiais da ati.va de cada 
Força Singular. _ . . . 
. Parágrafo único. Em cerunôn1a rellgic:'sa• os 

Capelães Militares deverão traja: seu_s háb1tos ou 
vestes eclesiásticos, mesmo no intenor das orga
nizações militares. 

sEÇÃOII 
~Do ln~o no QuadrO de 
- Qipelães l'lilltares 

Art. 18._ Para o ingresso no Ctuadro.de Cape
lães Militares ,será condiçao o prescrito no art. 
49 des.ta l~i~ bem comg: 
r- ser brasileiro nato; 
II-ser voluntário; 
IU_ -ter ~ntre 30 (trinta) e 40 (quarenta) artos 

de idade; -
IV- ter curso de formação teológica regular 

de nível universitário, reconhecido pela autoridade 
edesiástk:a_de sua,_~ligião; 

V- possuir, pelo menos, 3 (três) anos de ativi
dades pastorais; 

\'l-ter consentimento expresso da autoridade 
eclesi4stic:a da s:es~ctiva religião; 
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VIl- ser julgado apto em inspeção de saúde; 
e 

Vlii- receber conceito favorável, atestado por 
2 (dois) oficiais superiores da ativa das Forças 
Armadas. 

Art. 19. Os candidatos que satisfiZerem as 
condições __ do artigo anterior serão submetidos 
a um estágio de instrução e_ de adaptação com 
duração de até (dez) meses, durante o quaJ serão 
equiparados a Ciuaraa-Marinha ou a Aspirante a 
Oficiai, fazendo jus somente à remuneração cor
respondente. 

Parágrafo ónico. O estágio de instrução _e 
adaptação deverá, obrigatoriamente, constar de: 

a) um período de instrução militar geral na 
Escola de Formação de Oficiãis da Ativa da Força 
SlrigUlar, respectiva; 

b) um perfodo como observador em uma Es
cola de Formação de Sargentos da Ativa, da Força 
Singular; 

c) um período de adaptação em navio, corpo 
de tropa ou base aérea, no desempenho de ativi~ 
dade pastoral, devendo ainda colaborar nas ativi-
dades de educação moral. _ 

Art 20. findo o:_ estágio a que se refere o 
artigo anterior, oS que forem declarados aptOs 
por ato do Ministro da respectiva Força serao in

-dtúdos no Quadro de Capelães Militares da Ativa, 
no Qosto de 2~_-TEmente. 

Ait. 21. O estágio· a que se refere o ait. 19 
desta lei poderá ser interrompido nos seguintes 
casos: 
1-a pediao, mediante requeriinenio do inte

ressado; 
ll--:no interesse_do servi~o; 
m..::.:.. pof Incapacidade tisica comprovada em 

inspeção de saúde; e 
IV-por privação do uso da Ordem ou do exer

cício da atividade religiosa, pela autoridade ede
_siá~tica da _religião a que pertencer o estagiário. 

CAPitULO 1IT 
Das DisPosições Fln81s e Tr<uJSii6riu 

Art. 22. Os Capelães Militares corn estabili
dade assegurada de acordo com o art. 50 da 

- Lei n9 4242, de I7 de julho de 1963, serão incltú-
-dos no Quadro de Capelães Militares da Ativa, 
no posto atual, e terão sua antigüidade contada 
desde o seu ingresso no Serviço de _Assistência 
Religiosa nas Forças Armadas. 

Art 23. Os Capelães que atualmente servem_ 
às Forças Armadas, na qualidade de militares, 
poderão ser aproveitados no Quadro de Capelães 
Militares da Ativa, desde que satisfaçam às exigên
cias dos incisos I, ll e IV do art. 18 desta leL _ 

§ I~ Os Capelães que forem aproveitados na 
forma deste artigo terão sua antigüidade contada 
desde o seu ingresso no Serviço de Assistência 
Religiosa nas Forças Armadas. 

_ § 2~- Os Capelães que não_forem aproveita
dos de acordo com-o disPosto -neste artigo perma
necerão prestando serviço à respectiva Força Ar
_mada_ até o término de seu estágio de serviço, 
que rlão ·será rerioVado. 
. § 3" Terminado o estágio de se1Viç6, os Ca

pelães Militares de que trata o parágrafo anterior 
serão incluídos no Quadro de Capelães da Re
serva Não-Remunerada, corno posto de Capitão
Tenente ou CaPitão. 

Art. 24. Os ãtuais Capelães contratados da 
.Marinha, do Exército e da Aeronáutica.. <k ~onfor~ 
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midade com os arts. 4' e 16 da Lei n' 5.711, 
de 8 de outubro de 1971, poderão ser aprovei
tados, a critério do respectivo Ministro_Militar e 
desde que satisfaçam às exiQêndas previstas nos 
incisos L II e IV do art._ 18_ desta lei. 

i 1' Os Capelães contratados que deixarem 
de ser aproveitados na fonna deste artigo não 
terão seus contratos renovados ao término do 
prazo neles fiXado. 

§ 2' EXj:jira"do o prazo fixado no respectivo 
contrato sem que tenha sido aproveitado no Qua
dro _de Capelães Militares da Ativa, será o então 
titu1ar do contrato extinto incluído no Quadro de 
Capelães Militares da Reserva Nãa-.Remunerada, 
com o posto de Capitão-Tenente ou Capitão. 

Arl -25. Os Ministros Ml1itares, para a consti
tuição do Quadro de Capelães Militares da Ativa, 
especificafão em ato: -

1-o número dos atuais Capelães Militares pre
vistos no art. 23 desta lei que deverão ser aprovei· 
tados no Quadro a que se refere o parágrafo único 
do art 49 desta lei; 

U- o número dos atuais Capelães Civis contra
tados que deverão ser aproveitados no Quadro 

vista no art 99 da Lei il"' 5:890, de 8 de junho 
de 1973, a atividaâe profissiorlal de telefonista, 
onde quer que seja exercida. 

Parágrafo únicd'- A ãposentãdoria especial re
ferida no caput deste artigo _será concedida pela 
Previdência Social ao profissional que completar 
25 (vinte e cinco) anos de efetivo exercício da 
-atividade de telefonista. 
-~Art. 29 O Poder Executivo regulamentará esta 
lei no prazo de 60 (sessenta) dias. 

__ .Art 3" Esta lei entra em vigor na data de sua 
publicação. 
--Art 4"' Revogam-se as disposições em con
trário. 

.. LEOISlAÇÁOCfTADA 
. .~ LEI N' 5.890, . 
DE 8 DE JUNHO DE 1973 

Altera a legislação de previdência soda! 
- e dá outras providências-

a que se_ refere o inciso anterior; e Art. .9.<' .. A aposentadoria especial s_erá conce-
m-o número dos atuais Capelães Militãres dlda ao_· 5eQwado __ que, contando no mínimo 5 

que serão incluídos no Quadro referido neste arti- (cinco) aiios de contribuição, tenha trabalhado 
go, de conformidade !:Om o arl 22 desta lei. durante 1.? (quinze)_. 20 (vinte) ou 25 (vinte e cin-

Art. 26. OS Capelães Militares aos quais te-_ co) anos, pelo menos, conforme a atividade pro
nham sido concedidas, por maís de 5 (cinco) fissional, em serviços que, para esse efeito, forem 
anos, consecutivos ou não, honras de posto supe- considerados penosos, insalubres ou perigosos, 
rior ao seu, serão confirmados neste posto, com por decreto do Poder EXecutivo. 
todos os direitos, prerrogativas e deveres a ele § 19 -A aposentadoria especial consistirá nu-
inerentes. _____ .ma_renda mensal calculada na forma do § I 9 

§ 19 Os Capelães Militares de que trata este dO art. 6~- desta Je~ aplicaildo-se-lhe ainda o dis
artigo, se ainda na ativa, serão aproveitados no- pôsto no § 3'~ do art. 1 O. 
Quadro de Capelães Militares da Ativ8, no posto- § 2"' Reger-se-á pela reSpectiva legislação es-
em que forem confirmados. pedal a aposentadoria dos aeronautas .e a dos 

§ 29 Aplica-se o disposto no caput deste arti- jorTialiStas profissionais. 

Julho fip 1988 _ 

I-:- Minlstro de Estado da Fazenda; 
n -1 (um) representante da Federação dos 

Ttãbalhadores na Agricuhura do_ Rio Grande do 
Sui-FETAG; 

UI- I (um) representante da Federação ela 
Agricultura dei Estado do Rio Grande do Sul -
FARSUL; . . . . 

iV -2 _(dois) representantes da Comissão Inte
restadual da_ Ova e do Vinho, sendo 1 (um) mem
bro Õrii.Jildo do Estado do Rio Gfãnde do Sul 
e 1 (um) do EstadO de sant:~ Cataiiria, acrescen
tando-se 1 (Um) rilimbro por Unidade da Federa
ção que vier a integrar a comissão; 

V- I (um) representante da Associação Gaú
cha de Vmici!ltores ...:... AGA VI. 

Art. 2<~- Esta lei entra em vigor na data de sua 
publicação . 

Art 3~> Revogam-se as disposições em con
trário. 

LEiN• 7298. 
·~.~DE 28 DE DEZEMBRO de 1984 

-- Autoriza o Poder Executivo a criar o 
Conselho l'laclonal de Vltivlrúcultura -
CONAVIN, dispõe sobre o Plano N8.clo
na1 de Vitivinicultura, o seguro e o preço 
liúnimo da uva, e dá outras providências. 

Faço saber que o Congresso Nadonal decretou 
e o Presidente da República, nos termos do § 
29 do art. 59, da Constituição Federal, $ancfonou, 
e eu, Moacyr Dalla, Presidente do Senado Federal, 
nos termos do § 59 do art. 59 da COnStituição 
Federal, promulgo a seguinte lei: 

....... ~····---··-··--· ----..... --.;..;......~..._-.. ~·' 
go aos Capelães Militares que, preenchendo as § 39 Os períodos em que os trabalhadores Art. ?"' 0 Conavin será integràdo pelos se-
condições nele previstas, já se encontrarem na integrantes das categorias profiSsionais, erii:jua- guintes membros: 
inatividade remunerada._ .dradas.neste artigo, permanecerem licenciados 1-Ministro da Agricultura, que será seu Presi-

Art. 27. Os MinfStros Militares expedirão as do emprego ou atividade, desde que para exercer dente; 
instruções que se fizerem necessárias à execução cargos de Administração QU de Representação - -u-Ministro dã Indústria e· do- Coriiéfcié; 
desta lei. · _ Sindical, serão comPutados, para efeito de tempo . m-Ministro-Chefe da Secretaria- de Planeja-

Arl 28. As despesas decorrenteS 'dessa leis~ de. serviço, pelo regime de Aposentadoria Espe- mento da Presidência da República; 
rão atendidas à conta das dotações constantes dai, na forma da regulamentação expedida pelo N-:- Presidente do Banco Central do Brasil; 
do Orçamento Geraf da União. - -Poder ExecutiVO. --~ - V-Presidente do Banco do Brasil S/A; 

Arl 29. Esta lei entrara em vigor na data de .......................................................................................... --=-- -- VI- Presidente da Comissão de Financiamen-
sua publicação. ----.....---··~""·····-"-"";....-..;;.--ro-o.a Produção (tFP); 

Art. 30. Revogam-se· a Lei n~ 5:711, de 8 de VIl-Presidente da Empresa Brasileira de Pes-
outubro de 1971, e as demais disposições em quisa Agr:opecuária (EMBRAPA); 
contrário. WI- um representante de cada um dos três 

Brasflia,29dejunhode 198"1; 16P'dalndepen- PROJETO DE LEI DA CÂMARA Estados çommalor produção de uvas, vinhos 
dência e 939 da República. - JOÃO FIQUEI- ou derivados; 
REDO -José Ferraz da Rocha. N~> 34, de 1988 IX-um representante das Confederações Na-

PROJETO DE LEI DA CÂMARA 
N• 33, de 1988 

(1'1• 5.775/85, na Casa de origem) 

Considera penosa, para efeito de con
cessão de aposentadoria especial aos 25 
(vinte e cinco) anos de serviço, a atlvi
dade profissional de telefonista. 

O CongresSo Naciona.I decreta:. 
Art 1" FiCa Cõi1Sidet'ada penosa, para os efei· 

tos da concessão da aposentadoria especial pre-

(N"' 275/87, na Casa de origem) 

Altera a composição do ConseJho Na
clonai de VItivinicultura - C O !'IA Vll'l e 
dá outras providências. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art )9 O Conselho Nacional de Vitivinicultura 

......: CORA VIN será integrado, a1ém dos membros 
previstos no arl 29 da Lei n"' 7 298, de 28 de 
dezembro de 1984, excluindo-se os representan
tes das Confederações Nacionais da Indústria, do 
~Corriércio e áos.Trabalfiadores na Indústria e no 
Comércio, ·por: 

cionais da Agricuhura, da Indústria, do Comércio 
e dos Trabalhadores na Agricuhura, na Indústria 
e no Comércio; -
X- um representante da União Brasileira de 

Vitivinicultura (UVIBRA), da Federação das Coo
perativas do Vmho do Rio Grande do Sul (PECO
VINHO) e dos Sindicatos de Vinhos e Bebidas 
do Rio Grande do Sul. 

§ 1" O Conavin poderá admitir outros mem
bros, além dos relacionados_ nestes artigo. 

§ 29 Os membros do COnã.Víii POderão ser 
substituídos eventualmente por representantes 
designados pelos respectivos titulares, _ 

§ 39 Ao Presidente do Córuivin caberá a sua 
representação ativa e passiva. 
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§ 49 O Cona.vin elaborará o seu regimento 
interno, no qual fixará as nonnas para o seu fun
cionamento. 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA 
N• 35, de 1988 

(1'1• 293/88, na Casa de origem) 

Declara feriado nacional o dia 20 de 
novembro, aniversário da morte de Zum
bi dos Palmares1 consagrado pela comu
nidade afro-brasileira como "DJa Nado
na) da Consclênda Negra". 

O Congresso NackmaJ à_eç~ 
Art ]9 Fica declarado feriado nacional o dia 

20 de novembro, aniversário da morte de Zwnbi 
dos Pa1mares, consagrado pela comunidade éllfro-
brasileira como "Dia NadonaJ d_a Consciência Ne-
gra". -

Art. 29 A data referida nesta lei, inserida no 
calendário dos acontecimentos nacionais, será 
comemorada em todo o País. 

Art. 3~- Esta lei entra em vigor na data de sua 
publicação. 

Art. 49 Revogam-se as disposições em con
trário. 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA 
N• 36, de 1988 

(1'1• 396/88, na Casa de origem) 

Autoriza o Poder Executlvo a lnstltulr 
a Fundação Universidade Federal do 
Planalto do !lra:!ai. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. ]9 Fica o Poder Executivo autorizado a 

instituir, sob __ a_denominação de Fundação Univer· 
sidade Federal do Planalto do Araxá, uma Funda· 
ção que se regerá pelos EstatutOS ãproVaâos por 
decreto do Presidente cia República, <:om o obje
tivo de manter a Universidade de idêntica denomi· 
nação. _ 

Art. 29 A execução da medida preVista nesta 
lei fica subordinada à prévia consignação, no Or
çamento Geral da União, das dotaçõe~ neces-
sárias, assim c:omo à criação dos cargos e empre
sas indispensáveis ao funcionamento da Funda
ção Universidade Federal do Planalto do Araxá. 

Art. 3~> O Poder ~eartivo detenninará a in
clusão, no Orçamento Geral da União de 1989, 
das dotações nec~rias ilO ~e_ndimento dos en~ 
cargos d~orrentes da aplicação desta lei. 

Art. 49 O Poder Executivo regulamentará esta 
lei e __ concederá auxílio financeiro para atender 
aos_ encargos decorrentes de sua aplicação, no
corrente exercício, o qual correrá por conta do 
Fundo Perdido. 

Art. 59 Esta lei entra em vi,gor na data de sua 
publicação. 

Art. & Revogam~se as disposições em con
trário. 

PROJETO DE Ull DA <:AMARA 
N• 37, de 1988 

(1'1• 4781811, na Casa de origem) 

Altera a alútea a do§ 2' do art.l8 do 
Decreto "' 89.312, de 23 de janeiro de 
1984,1ndulndo a Sfndrome da Imunode
lldêncla Adquirida (SIDAIAIDS) entre 
as enfennldades que dio direito à con
cessão de benelklos a segurados. inde
pendentemente do cumprimento do pe
riodo de c:ar&lcla de 12 (doze) meses 
de contribuição, após filiação à Previ· 
denda Sodol Url>ana. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art 19 A Síndrome da Jmunodeficiênda Ad· 

quirlda (SIONAIDS) fica considerada, para os efei
tos legais, causa que justifica: . 
I- a concessão de: 
a) licença para tratamento de saúde prevista 

nos arts. 104 e 105 da Lei n• 1.711, de 28 de 
outubro de 1952; 

b) aposentadoria, nos termos do art. 178, in
ciso I, alínea b, 4~ Lei n9 1.711, de 28 de outubro 
de 1952; 

c} reforma militar, na folllla do disposto no 
art. 108, indso V, da Lei w 6.880, de 9 de dezem
bro de 1 980; . 
~d) pensão especíal,-nos temios do art. 19 d~ 

Lei n• 3.738, de 4 de abril de 1960; 
e) -awdllo-doença ou aposentadoria, indepen

tentemente.do período de carência, para o segu· 
rado que, após filiação à Previdênda Social, vier 
a manifestá-la, bem como a pensão por morte 
aos seus dependentes; 

D -levantamento dos valores correspondentes 
ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço
FGTS, independentemente de rescisão dQ con-:. 
trato individual de trabalho _ou de qualquer outro 
tipo de pecúlio a que o paciente tenha direito. 

Parágrafo único. O exame pericial para os fins 
deste artigo será realizado no local em que se _ 
encontre a pessoa desde que impossibilitada de 
se locomover. 

Art. 2~" Esta lei eiltra em vigor na data de sua 
publicação. -

Art. .3" Revogam-se as disposições em con~ 
trárfo. 

/,EGISV.ÇÃO PER71NENTE 

--·--··-··-iirui:õm····~·-·-·--·-

Prestaçóes 
Cl\PITULO I 

Prestações em geral 
SEÇi,.O I 
Espécies 

Art 17. As prestações da Previdência Sociãl 
Urbana cOnsistem em benefícios e serviços a sa
ber: 
1- Quanto ao segurado: 
a) auxílio-doença; 

~ b) aposentadoria por inva1idez; 
c) aposentadoria por velhice: 

__ d) apOsentadoria por tempo de serviço ou 
âbOno de pellllanênda em· serviço; · 

e) ___ aposentadoria especial; 
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f) auxílio--natalidade; 
g) salário-familia; 
h) salário--maternidade; 
I) pecúlio. 
n - Quanto aos dependentes: 
a) auxílio-reclusão; 
b) awálio-funeral; 
c) pensão; 
d) pecúlio. 
DI - Quanto aos beneficiários em geral: 
a) assistênda médtca. farmacêutica e odon· 

tológica; 
b) assistência complementar; 
c) assistência reeducativa e de readaptação 

profissional. _ 
Parágrafo único. As prestações da Previdên

cia Social Urbana ou a seu cargo compreendem 
ainda: 

a) renda mensal vitalícia; 
b) prestações pOr addente do trabalho; 
c) prestações do Programa de Previdência 

Social aos Estudantes; 
d) pensão especial ao portador de_ "síndrome 

da talidomida". 

SEÇÃOII 
'-Carência e acwnulac;~o de benefidos 
Art. 18. O ·periodo de carência é contado da 

data da filiação do segurado à Previdência Social 
Urbana. 

§- 1"' Tratando-se de trabalhador autónomo, 
o ·perfóâo de Carência, e çoriladQ?Ja data do paga
mento da primeira Contribuição, não valendo para 
esse efeito as çontrfbuiçQ~ recqlhidas q:>m atraso 
e relativas a períodos anteriores à inscrição. 

§ 2~' lndependem de período de carência: 
.a) o auxílio-doerrça ou a aposentadoria por 

invaJidez ao segurado acometido, após filiar-s~ 
à Previdência Social Urbana, de tuberculose ativa, 
lepra, alienação mental, neoplasia maligna, ce
gueira, paralisia irreversível e incapacitante, car-o 
d.iopatia grave, do_ença de Par_kinson, espondiloar
trose anquilosante, nefropatia grave ou estado 
avançado de Paget (ostefte deformante), bem co-
mo a pensão aos seus dependentes;_ _ 

b) o auxílio-funeral, o salâri_o, o salário-familia 
e o salário-maternidade; 

c) a assistência médica em caso de atendi· 
mente médico laboratorial 01,1 hospitalar de urgên-
da; _ _ 

d) as prestações por acidente do trabalho. 
Art. 19, tio caso de invalidez ou morte do 

segurado ante_s_de <::orripletado o periodo de ca
rênc:ia, a importância das c:ontribuições por ele 
pagas, acresCida do_s__jurçs -~e4~_(qu~o por 
cento) ao ano, é restituída em dobro a ele ou 
aos seus dependentes. 

Art. 20. Salvo no caso de direito adquirido, 
não é permitido o recebimento conjunto de; 
-a) auxílto-natalidade, quando o pai e a mãe 

são se,gurados; 
b) apOsentadoria e auxílio-doença; 
c) aposentadoria e abono d~ penn_anência 

em serviço; 
d) duas ou mais aposentadorias; 
e) renda mensal vitalícia e qualquer benefido 

da Previdência Social Urbana ou outro regime, 
salvo Ci pe<::úUo de que tratam os artigos 55 a 
57. 

-······••••••••··~--·-·--. ooou.-.,...-~M·-·····-. ···M··--
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PROJETO DE DECRETÓ LEGIS· 
lATIVO 
N•13/88 

(1'1• 17/88, na C4mara dos Deputados) 

Aprova o texto ela Convenção n•.t44~ 
da Organlzaçio lntemadonal do Traba
lho - orr, sobre consultas tripartltes 
para promover a apllcaçio du llOI1IIIIS 

lnternadonais do trabalho, aclotada em 
Genebra, em 1976, durante a 61' Reu· 
nlão da Confer&tcia lntemadonal do 
Trabalho. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art 19 Fica apfovado o texto da Convenção 

n9 144, da Organização Internacional do Trabalho 
- orr, Sobre consultas bipartites para promover 
a ap6cação das normas intemadonals do traba
lho, adotada em Genebra, e_m 1976, durante a 
61• Reunião da Conferência Internacional do Tra
balho. 

· Art. 2Q Este decreto legislativo entra em vigor 
na data de sua publtcação. 

MENSAGEM N• 165. DE 1988 

Ex:Cclentissimos 5ehhores Membros do COn-
gresso Nacional: 

· Em confonnidade com o disposto no mt 44, 
inciso I, da ConstitUição Federal, tenho a honra 
de submeter à elevada cQnslderação de Vossa 
Excelência, acompanhado de Exposição de Moti
vos do Senhor Ministro de Estado das Relações 
Exteriores, o texto da Convenção n" 144, da Orga
nização lntemadonal do Trabalho (OIT), relativa 
a conSultas tripartites para promover" a aplicação 
das normas internacionàis do trabalho, adotada 
em Genebra, em 1976, durante a 61' Sessão. da 
Conferência Internacional do Trabalho. 

Brasflia, 22 de abril de 198R-José Samey. · 
EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS DIE/DAI/SRC/96/PE

MQ - OIT. DE 13 DE ABRIL DE 19aa; DO 
SENHOR MINISlRO DE ESTADO DAS RE' 
!J\ÇÕES EXTERIORES. 

A Sua Excelência o _SenhOr 
Doutor José Samey, 
Presidente da Repóblfca 

Senhor Presidente, 

DJ.Á,RIO DO CONGRESSO NAQONAL (Se>ão U) 

vernamentais, dos empregadores e dos trabalha
dores, em especial, a propósito de: 

a) respostas dos Governos aos questionários 
relativos aos itens da agenda da Conferência Inter
nacional do Trabalho; 

b) propostas a serem apresentadas_às autori
dades competemtes, relativas ao exame, por parte 
dessas, das convenções e recomendações da 
OIT; ---

c) questões que possam ser sus.dtadas a res~ 
peito do relatório anual sobre a ~xecuç:ão das 
convenções ratificadas; 

d) reexame das possibilidades de ratificação 
e _execução das convenções e recomendações; 

e) propostas relativas à denúncia das conven
ções ratificadas. 

A. ConsUltada_s a esse respeito, a Confede
r8ção Nacional da lndóstria (CNI}, a Confederação 
Nacional das Profissões Liberais (CNPL}, a COnfe
deração Nacional do Comércio (CNC) e a Confe
deração Nacioria1- dOs TrabãltiadOres da Jndósbia 
(CNTI) igua1mente pronunciaram-se favoravel
mente- à ratificação da Convenção n9 144 pelo 
Congresso Naciona1, não se fazendo necessária, 
neste caso, a1teração da legislação vigente. 

5. Conforme é do conhec:;,mento de Vossa Ex
celência, o artigo n9 19, da Constituição da OIT 
estatW que as convenções adotadas pela Confe
deração Internacional do Trabalho-sejam subme
tidas às autoridades competentes, com vistas à 
sua ratificação; no prazo máximo de dezoito me
ses, a "contar do término da sessãp da Confe
rência. 

6. Nessas .condições, venho solicitar a Vossa 
ExCel_ência que, se assim houver por bem, se dig
ne- mandar ao exame do Congresso Nacional o 
anexo texto·da Convenção n9 144, da orr. sobre 
as consultas tripartites para promover a aplicação aas- normas- iirteinaàOnais- ao trabalho, ao -qua1 
junto, ademais os textos dos processoS exarados 
nO-âmbito do Ministério do Tr~ba1ho. 
__ ~roveito a oportunidade para renovar a Vossa 
Excelência, Se_nhor Presidente, os_ protestos do 
m.eu mais profundo respeito. -Roberto Abreu 
~;~~ 

. ~~· -~-COI'Ii'ERl::NCJA INTERNAOÔNAL 
D01RABAUi0 

~-~· Convençio n' 144 
Tenho a honra de submeter à alta apreciaçao 

de Vossa Excelência, aCompanhado de projeto Convenção sobre Consultas Triparti-
de Mensagem ao CongresSO; o· teXto da Cônven- tes pânl promover a Aplicação das l"'or~ 
ção n" 144, da Organização lntemadonal do Tra~ D'1aS lntemadona.ls do Trabalho. 
balho (00}, SObre consUltas tripartites para prO- A Conferência Geral da Organização Interna-
mover a ~plicação das normas internacionais do cional do Trabalho: 
trabalho. ~ ~ - -~--- Convocada em Genebra pelo Conselho de Ad-

2. A Convenção n<:> 144 foi adotada na 61' ministraçãodaRepartiçãointemacfonaldoTraba-
Reunião da COnferência Internacional do Traba· lho, e reunida naquela cidade· em 2 de junho de 
lho, que se realizou em Genebra, em 1976. Seu 1976, em·sua sexãgésima priineira: rel)nião; -
textofoiexaminadotantopelaCiJrTlissãoTripartite Recordando as disposições das convenções e· 
instituída pelo Senhor Ministro de Estado do Tta- recorriendaçOes inteáuiciOnais do trabalho exis-
balho através da Portaria n" 3229, de 15 de julho tenteS - e em particular a Convenção _sobre a 
de 1987, qUantO j:iela Comissão de Direito do Uberdade Sindical e a Proteção ao Direito de Sifl-. 
Trabalhador e, em ambas as instâncias, recebeu dicalização, de 1948; a Convenção sobre o Direito 
parecerés favoráveis ao encaminhamento para de Sindicalização e d~ N~9ciaç:ão Coletiva, de 
exame pelo Congresso com vistas à sua ratifica~ 1949; e a RecomendaÇão sobre a consulta (ramos 
ção, que foram endoSsados pelo Senhor Ministro e atividade econômica no âmbito- nacionaJ), dé 
de Estado do Trabalho. '1960..:.... que afirmarit o direito dos empregadores 

3. Nos termos da referida Convenção, cada e_ dos trabalhadores de estabelecer organizações 
Pais-membro assume o comprOmisso de imple.;. livreS- e -iridei)elldentes e pedeffi para que se,;am 
mentar mecanismos. que assegurem a realização a:dOtadas rriedldãs para: jjróil'iõver COnSultas efeti-
de consultas efetivas entre os representzlntes go- vas no âmbitO nacional entre as autoridades póbli-
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cas e as organizações de empregadores e de tra
balhadores, bem· como as disposições_ de nwne~ 
rosas convenções' e recomendações internacio
nais do trabalho que dispõem que ~~ consul
tadas as organizações de empregadores e de tra
balhadores ~b_re as_ medidas a serem tomadas 
para tomá-las efetivas; 

Tendo considerado o quarto ponto da ordem 
do dia da reunião, intitulado "Estabelecimento de 
mecanismos tripartites para promover a aplicação 
das normas internacionais do trabalho", e tendo 
deCidido adotar certãs propostas relativas a con
sultas tripartitas para promover a aplicação das 
nonnas internacionais do trabalho; e 

Depois de ter decidido que _tais proposições 
revistam-se da forma de uma convenção interna
cional, adota, com a data de vinte e um de junho 
de mil novecentos e setenta e seis, a presente 
Convenção, que poderá ser citada como a Con
venção sobre a consulta tripartite (normas interna
cionais do tr:abalho), de 1976:-

llrtlgo 1 

Na presente Convenção, a expressão "organi
zações r_epresentativas" significa as organizações 
mais representativas de empregadores e traba1ha
dó~S, qUe-gozam do direito de liberdade sindical. 

Artigo 2 

1. - TOdo Membro da Organização Internacio
nal do Trabalho que ratifique a j>resente'ConVen
ção compromete-se a pôr em prática procedi
mentos que asseQurem consultas efetivas, entre 
os representantes do Governo, dos empregadores 
e dos trãbathadores; Sobre os assuntos relacio
nados com as atividades da Organização Interna
dona] do Trabalho a que se refere o artigo 5, 
parágrafo 1 , adiante. _ . 
- 2. A natureza e a forma dos procedimentos 
a que se_refere o parágrafo 1 deste artigo deverão 
ser determinadas em casa pais de acordo com 
a prática nacional, depois de ter consultado as 
organizações representativas, sempre que tais or
ganizações existam e onde tais procedimentos 
ainda não tenham sJdo esta6elecidos. 

llrtlgo3 

1. Os represent.W-iteS dos empregadores e dos 
trabalhadores, para efeito dos prOceditnentos pre
vistos ilã presente CóhvehÇ:ão, serão eleitos livre
mente por suas organizações representativas, 
sempre _que tais organizações existam. 

2. Os empregadores e os trabalhadores esta
rão representados em pé de igualdade em qual
quer organismo mediante o qual sejam levados 
a cabo as consultas. 

llrtlgo 4 

1: -·,...-aútodaaae CõmPetente Será responsável 
pelos serviç:o_s administrativos de apoio aos proce
dimc:!ntos previstos na presente Cõnve"nção. -

2. Celebrar-se-ão os acordos apropriados en
tre a autoridade competente e as organizações. 
representativas, sempre que tais organizações 
existam, para financiar a formação de que possam 
ter necessidade os que tomem parte nesteS proce
dimentos. 

llrtlgo5 

1. O..objetivo dos procedimentos previstos na 
presente CotiVerição será o de celebrar cõnsultas 
sobre: 
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a) as respostas dos Govem.os aos questino
nários relativos aos pontOs incluídos na ordem 
do dia da Conferência Internacional do Trabalho 
e os comentários dos Goverpos $()bre os projetas 
de texto a serem discutidos_oª Cot;feiéncia; _ 

b) as propostas que devam ser apresentadaS 
à autoridade ou autoridaQes <:;ompetentes relati
vas à obediência às convenções e recomenda
ções, em conformidade com o oartigo 19 da COns
tituição da Organização Internacional do Traba
lho; 

c) o reexame, dentro de intervalos apropria
dos, de Convenções não ratificadas e de recomen
dações que ainda não tenham ~feito, para estudar 
que m_edi_c;lª_s poderiam tomar-se p_ara colocá-los 
em prática e promover sua ratificação eventu_~; 

d) as questões que possam levantar as _m~
m6rias que forem comunicadas à Sec~~"- Inter
nacional do Trabalho em virtu_c;le do artigo 22 
da Constituição da Organização Internacional do 
Trabalho; 

e) as propostas de denúncia de C!onvenções 
ratificadas. 

2. A fim Q~_ garantir o _exàme ~dequado das 
questões a que se refere_ o parágrafo 1 deste arti
go, as consultas deverão celebrar-~~ dentro de 
interva1os apropriados e fixados de comum a_cor
do e pelo menos uma vez por ano. 

Artigo 6 

Quando se julgar aprOpriado, após consulta às 
organizações representativas, sempfe que tais or
ganizações existam, a autoridade competente 
apresentará um infoiTne sobre o fu_nclonamento 
dos procedimentos previstos na presente Con
venção. 

Artigo 7 

As ratificações formais da presente Convenção 
serão comunicadas, para efeito de registro, ao 
Diretor-Gera1 da Repartição Internacional do Tra· 
balho. 

Artigo 8 

1. Esta Convenção obrigará unicamentE. 
aqueles Membros da Organização Intemaciona1 
do Trabalho cujas ratificações tenham sido regis
tradas pelo Diretor-Gera1. 

2. Entrará em vigor doze meses depois da 
data em que as ratificações de dois dos Membros 
tenham sído registradas pelo Diretor-Geral. 

3. A partir desse momento, esta Convenção 
entrará em vigor, para cada Membro, çloz~ mese_s 
após a data em que tenha sldp realizada sua ratifi
caÇão. 

Artlgo9 

1. Todo Membro que tenha_ratificado ~sta 
Convenção poderá denunciá-la ao expirar um pe
riodo de dez anos, a partir da data em que tenha 
entrado em vigor, mediant~uma l!ta_comunicada, 
para seu registro, ao Diretor-Gera1 da organização 
!ntemadonal do Trabalho. A denúncia nao surtirá 
efeito até um ano após a data enl que te"nha sido 
registrada. 

2. Todo Membro que tenha ratific-ado esta 
Convenção e que, num prazo de wn ano após 
a expiração do mencionado período de dez anos, 
não faça uso do direito d~ denúncia previsto neste 
artigo ficará obrigado durante um novo período 
de dez anos, podendo, futuramente, denunciar 

esta _ConY~nção_ ª-õ e"xpirar cada periodo de dez 
anos, nas ~ondiçõ:es previstas neste artigo. 

Artigo 10 

_ ~. _ O Diretor~-dera} da Repartição Internacional 
C1õ Trabalho notificará todos_os Membros da Or

-®ilfzii"ção Internacional do Tfabarho do- registrO 
de quantas ratificações, declaraçõeS e denúncias 
lh~ ~EriLiõiq~em o~ Me~ros da Org~ção. 

2. Ao notificar os Membros da Organização 
do registrõ da segunda ratificação que lhe teoha 
sido comunicada, o Diretor~Geral informará os 
Membros da Organização sobre a data em que 
entrará em vigor a pres_ente Convenção. 

__ ,, -_;____ --!dtfgo 11 

O Diretor-Geral da Repartição Internacional do 
-Trabalho apresentará ao Secretário-Geral das Na
ções (Jnfdas, para efeito de registro e em confor
midade com o artigo 10:2 da Carta das Nações 
Unidas, uma informação Completa sobre todas 
as ratificações,. declarações e atas de denúncia 
-que tenham sido registradas de acordo com os 
artigos preceden!e5:. _ 

--Artigo 12 
Sempre que jUlgar necessário, o Conselho de 

-Administração da Secretaria Internacional do Tra
balho apresentará à Conferência uma memória 
sobre a aplicàção da Convenção, e considerará 
a _conveniência de incluir na ordem do dia da 
Conferência a questão de Sua revisão total_ ou 
parcial. 

Artigo 13 

1 .. Ca$0 a Cofiferênda- ãdote uma nova Con
venção que implique a ·reVisão total ou parcial 
da presente, e a menos que a nova Convenção 
contenha disposições em cootrário: 

a) a ratificação, por um Membro, da nova 
convenção revisora, Lmplicará, .lpso jure, a de
núncia imedi~ta d_esta Cor!venção, não obstante 
as disposições contidas nO artigo 9, desde que 
a nova convenção _revísora tenha entrado em v:i
gor; 

b) a partir-da data em que entre em vigor 
a nova convenção revisora, a presente Convenção 
~~ss_~_:_de estar aberta à ratificação por parte 
dos Membros. 

2. Esta' Convenção continuará em vigor em 
qualquer hipótese, em sua forma e conteúdo 
ab,lais, Para oS Membros que a tenham ratificado 
e não _ratifiquem a convenção revisora. 

Artigo 14 

As versões inglesa e francesa élo texto desta 
C:Onvehção são igualmente autênticas. 

· CONFERENOA INTERNAOONAL 
DEL lRABAJO 
Convento 144 

Convento sobre collliUltaS trlpartitas 
para promover Ia aplk:adon de lu no<· 
mas lnternacioles dei trabajo. 

La ConferenCia Generat de '"-·crgãníi~ci60 !n
ternacional dei Trabajo: 

Convocada en Ginebra por el Consejci deAdmi· 
niS:f!aci6n de la Oficin~ .ln.teiJlaçional dei Trabajo, 
y congregadã _en dicha C!iudad el 2 de juniõ de 
1976 en su sexag~sima Primeira reuni6n; · 
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Recordando las disposidones de los C()Jlv~n,kls 
y recomendaclones intemaciona1es dei trabajo 
existentes - y en parti<::ular dei Convenio sobre 
la libertad sindicé!l y la protecct6n_ de decrecho 
de sindlcaci6n, 1948; dei Convenio sobre el dere
ch,o. de sJ_IJ_di~aci6n y de negO<::iad6n <::o lectiva, 
1949, Y la-Recoinendaci6n sobre ta-consulta (ra
mas de actlvid~d económiCa Y ámbHo riacfonal), 
1960 -.que afirman el derecho de los emplea· 
dores yâe los trabajadores de establecer organi;~· 
ciones libres e independientes y piden que se 
adoptem medidas para promover consultas efec
tivas en el ámbito nacional entre Ias at..Itoridacies 
públicas y las organizaciones de_eropleadores y 
de trabajadores, así como las disposiciones de 
numerosos i:onvenios y recomendacion~s inter
naciónales dei trabajo que disponen que se con
sulte a las organizaclones de empleadores y de 
trabajadores sobre las medidas que: deben tomar~ 
se para darles efecto; 

Habiendo _considerado el cuarto punto fie! or
dem dei día de la reuni6n, titulado "Estab_eled
miento de mecanismos tripartitos para promover 
la aplicaci6n de_ Jªs_ JJQrmas internacionales dei 
tabajo'', y ~bittri_do de<:idi4o adoptar -ciert.as pro
puestas relatiyas ª consW~s tripartltas para pro
·mové"r'lã aplicación de las normas internaclçmales 
dei trabajo, y 

Después de haber decídido que dfchas propOsí~ 
ciones revistan (Çi_ forma de un converUo inter_na
cional, adopta, con fe<:ha veiP-tit,~no de junio d~ 
mil novecientos setenta y seis, el pres_ente Conv~ 
nfo, que pedrá ser citado como el Corive_l)iQ s_ob~ 
la consulta trlpartita (normas internacioriales dei 
ti-<ib~o), f!i7ô:. -

Articulo 1 

En el presente Convenio la expresi6n "organiza
danes representativas" significa las organizacio
nes más representativas de empleadores y de tra
bajadores, que gocem dei derecho a la llbertad 
sindical 

Articulo 2 

1. Todo Miembro de. la Organizacióli Interna
cional de_l Trabajo que rati_{ique ~I presente Conve
nio se compromete a_ poner en prática procedi
mientos que _as_eguren consultas efectivas, entre 
los representantes dei gobiemo: de los _emplea
dores y de los trabajadores, sobre los asuntos 
relacionados con las actividades d,e la Organi~ 
zacl6n lntemadonal dei Trabajo a que se refiere 
el artículo 5, Pârrafo 1, más adelante. 

2. .. ~La naturaleza y la forma de los procedi~ 
mientos a que se refiere el párrafo 1 de este arti~ 
cuJo deberán determinarse en <:açla país de acuer
do com la prática nadona1, después de haber 
consultado a las organizaçiones representativas, 
siempre que tales organizaciones eXistan y donde 
tales procedimientos aún no hayan sido estable
cidos. 

Articulo 3 

1. Los representantes de los empleadores y 
de los trabajadores, a efectos de los procedimien~ 
tos previstos en el presente Convenio, serán e1egi
dós libremente por suS -organizaciones represen
tãtivaS-, Siempre que· tales organiciones existan. 

2. Los empleadores y los trabajadores estarán 
representados en pie de igualdad en cualquier 
org~ismó-ffiediante el cual se lleven a cabq las 
consultas. - -
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Artículo 4 

1. La autoridad competente será responsable 
de los servidos administrãtivos de apoyo a los 
procedimientos previstos en el presente Conve
nio. 

2. Se celebrarán los acuerdos apropiados en
tre la autoridad competente y las organizaciones 
representativas, siempre que tales organizaciones 
existan. para· financiar la formaci6n que puedan 
necesitar los participantes en eStos proc-edimien
tos. 

Articulo5 

1. E1 objeto de los procedimlentos previstos 
en el presente Convenio será el de celebrar con
sultas sobre: 

a) las respuestas de los gobiemos e los cues
tionarlos relativos a los puntos incluidos en el or
den dei día de la Conferencia lntemadonal dei 
Trabajo y los comentarias de los goblemos sobre 
los proyectos de texto que deba discutir la Confe
rencia; 

b) las propuestas que hayan de presentarse 
a Ia autoridad o autoridades competentes em relaM 
ci6n con la sumisi6n de los convenios y recomen
daciones, de conformidad con el artículo 19 de 
la Constitución de la Organizaci6n Internacional 
dei Trabajo; 

c) el reexamen a interva1os apropiados de con
venios no ratificados y à.e reconiend~dones a J~s _ 
que no se haya dado aún efecto para estudiar 
gué medidas podrían tomarse para promover suo 
puesta en práctica y su ratiflcacl6n eventual; 

d) las cuestiones que puedan plantear las me
morias que hayan de comunicarse a la Oficina 
Internacional dei Trabajo em virtud dei artículo 
22 de Ia C0nstítuci6n de la Organización Interna~ 
cional dei Trabajo; 

e) las propuestas de denuncia de convenios 
ratificados~ 

2. A fin de garantizar el examen adecuado 
de las cuestiones a que Se refiere el párrafo 1 
de este articulo, las consultas deberán c;_elebr~e 
a intervalos apropiados fljados de común acuerdo 
y ai menos una vez al alio. 

Articulo 6 

Cuando_ se considere apropiado, tras haber 
consultado com las organizaciones representa
tivas, siempre que tales organizaciones existan, 
la. autoridad competente presentará un informe 
anual sobre el funcionamiento de los procedi
mientos previstos en e1 presente Convenio.- --

Articulo7 

Las rati.ficaciones fonnales dei presente Cónve
nio serán comunicadas, para su registro, ai Direc
tor Geilera1 de la Oficina_lnternacional del Trabajó. 

Articulo8 

1. Este Conve_nio o_bligará únicamente a 
aquenos Miembros de la Organizaci6n Intema
ctonal dei Trabajo cuyas ratificadol)es haya regis-
trado el Director General. __ - _ _ 

2. Entrará en víQor doce meses después de 
la fecha en que las ratificaciones de dos Miembros 
hayam sido registradas por el Director General. 

3. Desde dicho momento, este Convenio en
trará en vigor, para cada Miembro, doce meses 
después de la fecha en que haya sido i-egistrada 
su ratificación. 

Art:ículo 9 

1. To do Miembro que haya ratificado este 
Convenio podrá denunciado a la expiración de 
un período de diez afi.os, a partir de la fecha en 
que se haya puesto iniCialmente en vigor, me
diante uri acta comunicada. para su registro, _a] 

Director General de la OfiCii1a lntemaciohal dei 
Trabajo. La denuncia no surtirá efectó hasta un 
afio después de la fecha en que se haya registrado. 

2. Todo Miembro que haya ratificado este 
Convenio y --que,_eri el plazo de un ·afio después 
de la expiración dei período de diez afi.os mencio
nado en el párrafo precedente, no haga uso dei 
derecho de denuncia previsto en este artículo que

-dará obligado durante un nuevo período de diez 
aftos, y en lo sucesivo podrá denunciar este_ Con
venio a la expiración de cada período de diez 
anõs, en las condiciones previstas en este articulo. 

Artículo 10 

1. E! Director General de Ia Oficina Interna
cional dcl Trabajo notificará a to4_os los Miembros 
de la Organización Internacional' dei Trabajo e! 
~istro de cuantas retificaciones, declaraclones 
y denuncias le comuniquen los Miembros de la 
Organiu2ción. 

2.;;.-Al notificar _a los Miembros de la Organl
zación el registro de la segunda rafificación que 
!e l)aya sido comunicada, el Director Generallla
mará la atención de los Miembros de la Organi
zación sobre la_ fecha en que entrará en vigor 
el presente Convenio. 

Articulo 11 

-E! Director Genefal de la Oficina Internacional 
dei Trabajo comunicará ai Secretario General de 
las NadOiles Unidas, a los ereCtos dei registro 
y de conformidad com el artículo 102 de la Carta 
c;l_e las Naciones-Unidas, una información com
pleta sobre todas las ratificacfone.S, declaraciones 
Y actas de denuncia que haya registrado de acuer
do con los artículos precedentes. 

Articulo 12 

Cada vez que lo estime necesario, el Cónsejo 
de Administración de la Oficina Internacional dei 
Trabajo presenterá a la Conferencia una memoria 
sobre la aplicación dei Convenio, y considerará 
la conveniencia de induir en el ordem dei día 
de la Conferencia la cuestión de su revislón total 
o p~rcial. 

Articulo 13 

1. En caso_ de que la Conferencia adopte un 
nuevo _convento_ que implique una revisi6n total 
o pardal dei preSerite, y a menos que e! nuevo 
convenio contenga disposiciones en contrario; 

a) la ratificaci6n, por un Miembro, del nuevo 
convenlo revisor implicará, ipso jure, la denuncia 
inmediata de este Convenio, no obstante las dis
posiciones COr1tenidas en el artículo 9, siempre 
que él nuevo convenlo revisor haya entrado en 
vigor; 

b) a partir de la fecha en que entra en vigor 
el nuevo convenio revisor,- el pre$ente COnvenib 
cesará de_ estar ~bierto_ a la ratificación por los 
Miembros. · 

2. __ ESte êomienio continuará en vigor en todo 
caso, en su forma y contenido actuales, para los 

Julho de 1988 

Miembros que lo hayan ratificado y no ratifiquen 
el c_onvenio !"eYisor. 

Art.fcui0-14 

Las versiones inglesa y francesa dei texto de 
este Convenio son igualmente autênticas. 

AVISO/GMIN• 2.081/88 

17 de março- de 1988 

Excelentíssimo Senhor 
Dr. Roberto de Abreu Sodré 
Digníssimo Ministro das Relações Exteriores 
Brasília-DF 

Senhor Ministro, 
_Yenho, por meio deste, encaminhar a Vossa 

Excelência as seguintes Convenções e Recomen
dações da Organização Internacional do Traba
lho; para o fm de serem submetidas ao Coh
gresso Nacional: 

.:.....<:-oNVENçAo n~" 139-concernente à 
"prevenção e controle de riscos profiSSionais cau
sados pelas substâncias ou agentes canceríge
nos", adotada na 59" Reunião_ da_ Conferência In
ternacional do Trabalho (1974). Esta Convenção 
recebeu pareceres favoráveis à_ sua ratificação, 
tanto pela Comis_são Tripartite institUída pela Por
taria/MTb n• 3.228, de 15-7-87, publicada no 
DOa, de 17-7-87, quanto pela Comissão de Direi
to do Trabalho em 28-1-88, cujo relator foi o 
Dr. Jú~o Cézar do Prado Leite. 

~CONVENÇÃO n• 140 e RECOMENDAÇÃO 
n9 148- concernentes à "liceriça remunerada 
para estudos", adotada na 59" Reunião da Confe
rência Internacional do Trabalho (1974). Esta 
Convenção recebeu pareceres favoráveis à süa 
ratificação, tanto peJa Comissão Tripartite insti
tulda pela Portaria n• 3.364, de 30-10-86, publi
cada no DOU, de 3-11-86, quanto pela Comissão 
de Direito do T~abalho em 2"8-1-88, Cujo relator 
foi o Dr. José Gregori. 
~CONVENÇÃO n• 141 e RECOMENDAÇÃO 

n? 149- concernentes_ às "organizações de tra
balhadOreS rurais e suã-função no desenvoMmen
to económico e social'', adotadas; na ,.59" Reunião 
da Conferência Internacional do Trabalho (1975). 
Esta ConvenÇão recebeu pareceres _favoráveis, 
tanto da Comissão Tripartite insti_tufda pela Porta
ria n? 126, de 18-4~86, publicada no DOO, de 
22-4-86, quanto pela Co~são de Direito dõ Tra
balho em -28-1-88, cujo relator foi o _Dr. Od José 
Sitrãngulo. 

-cONVENÇÃO -n~ j 44 - concernente· às 
"consultas tripartites para prorriover a aplicação 
das normas internacionais do trabalho", adotada 
na 61' Reunião da Conferência Internacional do 
Trabalho (1976}. Esta Convenção recebeu .,are
-~éfeS _ t:fivoráveiS, tanto pela Corilissão T ripartite 
Instituída pela Portaria ri• 3.229 de 15'-7-87, publi
cada no DOO, de 17-7-87, quanto pela ComisSão 
de Dir~ito do Trabalho, cujo relator foi_ o Dr. José 
Maciel Neves. 

-CONVENÇÃO n9 153-óJricemente à "duw 
ração do trabalho- e períodos de des_canso nos 
transportes por rodovias", adotada na 65• Reunião 
da Confetêhtia Internacional do Trabalho ( 1979). 
Esta ConVenção recebeu pareceres favoráveis, 
tanto pela CorriiSsão Tripartite instituída pela Por
taria n9 3232, de 15-7~87, publicada- no lXXI, 
de 17-7-87, quanto pela Comissão de Direito do 
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Trabalho, cujo relator foi o Dr. Eugênio Roberto 
Haddock Lobo. 

-CONVENÇÃO n" 154-concernente à "pro
moção de negociação coletiva", adotada na 67t 
Reunião da Conferência Interriacional do Traba
lho (1981). Esta Conveõção recebeu pareceres 
favoráveis, tanto pela Comissão Tripartite insti
tuída pela Portaria- Mlb n• 3.233, de 15-7-87, 
publicada no DOU, de 17-7-87, quanto pela Co
missão de Direito do Trabalho, cujo relator foi 
o Dr. Eugênio Roberto Haddock Lobo. 

O Governo brasiiE:irO, cumPrindo a obrigação 
que lhe concerne, oriunda do estatuído no artigo 
19, n9 5, letra b e n9 6, letra b, da Constituição 
da Organização lnternadonal do Trabalho, apre
senta as mencionadas Convenções e Recomen
dações acompanhadas dos respectivos parece
res, para que sejam submetidas ao Congresso 
Nacional. A Convenção, para ratificação ou não, 
inexistindo qualquer dispositivo que obrigue os 
Estados~membros a essa ratificação, e as Reco~ 
mendações, ape~as para conhecimento dos le~ 
gisladores, não cabendo ratificação. 

O Congresso Nadonal ê soberano para aprovar 
ou não os textos das Convenções apresentadas. 
Mas, se os aprovar terá o Govemo de promover 
sua promulgação uma vez que as deciSões da que.. 
le Poder são definitivas, conforme o_ inciso I do 
artigo 44 da Constituição brasileira, ora em vigOr. 
Uma vez ratificadas, as Co-nvenÇões, desde que 
em vigor no âmbito internacional, resultarão na 
revogação das disposições legais brasileiras que 
lhes forem adversas, de acordo com_ o § 19 do 
artigo 29 da Lei de Introdução ao Código CMI 
Brasileiro. 

No aguardo das providências de Vossa Exce
lência, valho-me do presente para extemar meus 
protestos de elevado apreço e consideração. -
Almir Pazzlanotto Pinto, Ministro do Trabalho. 

PARECER 

Inobstante ainda não integrada no direito inter
no do País, a Convenção n9 144/87 sobre "con
sultas Tripartites" para promover a aplicação das 
normas internacionais do trabalho, ora sob co
mento, todavia, o modus operandi nela inserto 
para viabilizar consuhas entre a representaçaô go
vernamental, dos empregadores e dos trabalha
dores com vistas à aplicação das regras citadas, 
tem sensibilizado sobremodo a Administração do 
Trabalho, a cargo deste Ministério, no sentido_ de 
estimular o soluclonamento dos conflitos entre 
o capital e o trabalho por intermédio de comissões 
tripartites. 

'2. O Exm~ Sr. Ministro do Trabalho, nessa 
linha de raciocínio, fez editar a Portaria n9 3.229, 
de 15-7-87, no propósito de submeter a conve
niência da adoção do diploma internacional para 
submissão ao Congresso Nacional e, se for o ca
so, a sua ratificação pelo Governo Federal. 

3. -Tal gesto ministerial bem revela os novos 
rumos traçados pelo Ministro Almir Pazzianotto 
Pinto de privilegiar na discussão da temática traR 
balhista sob o pátio do diálogo democrático. 

4. Se porventura- em análise niilista - não 
resultasse válida a providência, seguramente ope-
raria como lembrete para inverter o imobilismo 
reinante de até esta parte em relação à adesão 
dos tratados internacionais da órbita da orr, mes
mo aqueJes que não registram em suas cláusulas 
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inconvivência com o- ordenamento jurídic:q ~o 
País. -_-- -

5. sem emDargo de participar o Brasil como 
membro efetivo do Conselho de Administração 
da orr e deter a honraria de presidi~lo por escolha 
do nome do qualificado jurista internacional Mo
zart Vitor Russomano, não cultivamos o hábito 
de aderir as convenções e reComendações da 
OIT. . 
- 6. Im-porta salientar, entretanto, que ta1 indife
rença retratada no tratamento dado à Convenção 
nQ 87148- Uberdade sindical e proteção do direi R 

- to de sindicalizaç~o, que tramita no Congresso -
Nacional desde os idos de 1947, agora, vem sen
do revertida através da intensificação da criação 
de comissões bipartites debruçadas na análise 
~as convenções e recomendações da OIT, cujos 
mstrumentos não revelam idiossincrasias com a 
legislação do Pais. 

7. Tal concepção coaduna-se com a obriga
ção formal de submeter as convenções e reco
mendações a dotadas_ pelas Conferências InternaR 

-danais do Trabalho à autoridade competente pa
ra aprovar tratados, elaborar lels ou adotar outras 
provid~nd~ sobre as cíuestões versadas no diplo
ma internacional. 
, a Na sua conceituada obra "Direito Interna

cional do Trabalho", observa o espe_cialista Sus
sekin& 

"No exame dos vários aspectos relativos 
ao cwnprimento dessas obrigações formais, 
a Comissão de Peritos na Aplicação de Con
~nções e Recomendações fumou jurispruR 
dência, referendada pela Conferência, no 
sentido de que: "As convenções e recomen
dações devem se-r Submetidas às. autoridades 
competentes em todos os casos, e não so
mente naqi.i~les·em i:iue a r~tificação de uma 
corivenção parece possível ou que é jUIQéidO 
desejável dar efeito às_ disposições de sua 
redação." 

9. A CorriissãO Tfipartite, à unanimidade, ma
nifestou-se favoravelmente à ratifiCação peiÕ BraR 
sil da Convenção analisada, sobretudo por não 

· antever no seu texto, ou melhor, nas suas disposi
ções, qualqut!r incompatibilidade visceral com a 
legislação brasileira. 

10.- O Relatório da Confederação Nacional do 
Coffiérõo,- entre outras ponderações, acentua: 

"Achamos que já há, no Brasil, procedi
mentos equivalentes aos preconizados pela 
Convenção, e ~qtie~ sUa ratifiCãÇão cOntribui 
parà o aperfeiçoãinenl:o ·_dos objetivos da 
OIT." 

11: O representante _da Confederação Nacio
nal da Indústria assinala que sem embargo da 
posição de destaque do Brasil no seio das 1 O 
(dez} potências industriais do mundo, a sua pre
sença nos serviços de cooperação técnica e na 
elaboração das normas internacionais do trabalho 
não se harmoniza com e$Sa importância. E con
clui: 

--"Por essas razões, a Conferênda Nacional 
da Indústria manifesta-se favoravelmente à 
ratificação da Convenção n9 144 da -orr." 

12.. . À sua ~ .. a_ Confe_d_eração Nacional dos 
Trabalhadores na Indústria, por seu representante, 
ao pronunciar-se sobre a ratificação do inStru
mento, tece os seguintes comentários:.. 

"A'ctedítani.os-qtie-a -ratificação da Conven
ção, em apreço, decorreu do fato de ter sido 

-emitida em época em que o BfasiJ encontra
va-se sob regime de exceção, não havendo 
por parte do Governo interesse em assumir 

--a obrigação de consultar as entidades repre
sentativas de empregados e empregadores." 

13. ObServando ainda: 

"Lembramos, por oportuno, a pergunta 
que, em Lima, Peru, nos foi feita, certa vez, 
peJo professor Hectar Bartolomey de La Cruz, 
argentino de nascimento, e um dos mais 
competentes técnicos da OIT: por que oBra
sil ainda não ratificou certas Convenções da 
00 em relação as quais cwnpre tudo o que 
está prevísto? 

Parece que o atual Governo está dando 
ao professor Bartolomey a resposta que es
perava há muitos anos.'" 

14. Na conjectura formulada naquela mani
fe~ção do representam~ da orr reside a respos
ta concreta à indagação, do momento que na 
jurisdição do Ministério do Trabalho, antecipan
do-se aos desfechos de todos os tratados exami
nados pelas Comissões Tripartites e por este cc
lendo Pleil.ário, O Ministro Almir Pazzianotto Pinto, 
ao longo de sua profícua gestão, perfilhou meca
nismos preVistoS no texto dCitratado sub exami
nem, não apenas para análise das convenções 
e recomendações da OIT, como também em todo 
o campo das relações do trabalho. 

15. Releva acrescentar que a circunstância de 
prefáciO-dei COhvenção n? 144 haver referência 
às Convenções 87 - Uberdade Sindical e prote
ção ao direito de sindicalização- e 98- Direito 
de Sindicalização e de negociação coletiva, aquela 
_a~pa nãO I"atificãda, não rende ensejo a desacon
--selhar a ·adesão à Conv_eilção n~ 144, eis que a 
Comissão de Peritos na Aplicas;ão de Convenções 
e Recomendações concluiu que a ratificação de 
tais convenções aludidas no instrumento não se 
revestem de conditlo sine qua non para a ratifi
cação -da convenção ora examinada. 

16. Pof -tudo qUanto foi expostO, somos pela 
ratificação da ConVênÇãuh~ 144, de 1976, como 
ponto de partida para o fortalecimento do tripar
tismo, o que_ acaba por atender Resolução ado
tada na Conferência de 1'977 de "associar mais 
estreitamente as organizações de -~mpregadores 
e de trabalhadores à elaboração, aplicação e con
trole de todas as atividades de cooperação técnica 
no âmbito nacional". 

17. E o que nos parece. 
Brasília, 28 de janeiro de 1988.-José madel 

Neves, Membro da CDT. 
OF/Circlilar/MIICDTII'l' 1523/87 

Brasília, 8 de outubro de 1987 

Da: AsseSsOOa para Assuntos Internã__cionais 
Ao: Dr. Eugênio Haddock Lobo 
Assunto: Encaminha cópia de Convenção para 
exame e parecer. 

~ezado Senhor, 

Em nome do Vice-Presidente da Comissão de 
Direito do Trabalho, Dr. Amauri_Mascaro-Nasd
mento, temos a satisfação de encafninhar, em 
anexo, cópia do documento abaixo referido, para 
que Vossa Senhoria proceda o devido exame e 
forneça o respectivo parecer sobre o assUnto. 

Cordiais Saudações, - Lydia Pinheiro de 
Araújo Sá, Assessoria p/ Assuntos lntemadonais. 
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Of/MIIN• 069/87 

8 de abril de 1987 

Da: Assessoria para Assuntos Internacionais 
Ao: Consultor Jurídico 
nm9 Sr. 
Dr. Amauri Mascaro Nascimento 
MO. Consultor Jurídico 
Ministério do Trabalho 
Nesta 

Senhor Consultor: 

Apraz-nos encaminhar a Vossa Senhoria, para 
que seja submetido à consideração da Comissão 
de Direito do Trabalho, os pareceres das Comis
sões _T ripartites, institlúdas para exames das se
guintes Convenções e Recomendações: 

-Convenção n9J35 e Recomendação n914.3 
- "Proteção de Representantes de Trabalhado-
res". -

-COnvenÇão n? 140 e RecomendaçãO n~'l48 
- "ücença paga para estudos". 

-Convenção n9 143 e Recomendação n9 151 
- ".Migrações abusivas- trabalhadores migran-
tes- promoção de igualdade de tratamento". 

-CoriVenção n'~-161 e Recomendação n~' 171 
-"Serviços de Saúde no Trabalho". 
. As Somissões Tripartlt~s. instiiuídas pela Porta~ 

na n• 3.360, de 30-10-86, Portaria n' 3364, de 
30-10-86, e Portaria n' 3.089, de 20-3-86, pará 
exame das ConVenções# 135, 140 e 161, res~ 
pectlvamente, concluíram pelas suas ratificações, 
uma vez que a legislação interna brasileira já aten~ 
de, perfeitamente, ao estatuído nas ConVenções, 
ora em esb.ldo. -- , ~ _ , 

A Comi_~?.Trip~rtite; instituída peJa Portaria 
n~ 3.56_8, de 19-12~. para exame da CoriYenÇão 
n~ 143, conduiu pela não-ratificação deste instru
mento intemaciona1, uma vez que a sua ratificação 
implicaria numa reformulação da atuaJ política 
de imigração para adequá-la a "uma política coe
rente de mig~ações internacionais com fins de 
emprego". (ReC . .151 ). O novo EStatuto do Estran
geiro defme uma imigração mais restritiva, sele
tiva, limitada à suplementação de mão-de-obra 
e:sPecializada, com a entrada" do estrangeiro, para 
ocupar emprego· p~colocado. Assim, mesmo a 
longo prazo, o Governo brasileiro estaria impossi
bilitado de efeb.lar mudanças no Estatuto_do Es
trangeiro para adequá-lo às disposições _e bene
fitios contidos na Convenção n? 143 da OIT. 

Ao serem encaminhados os pareceres das Co
missões Tripartites, talvez seja oportuno sugerir 
os seguintes elementos adicionais que poderiam 
auxiliar a decisão quanto à oportunidade de ratifi
cação das Convenções citadas: 

a) se as_ Convenções n<?S 135, 1"40 Ed_61 incor
poram avanços significativos na legislação nacio
nal; 

b) se possuem disposições ainda não abarca
das pela lei interna; 

c) se suas ratificações concorrem para a me
lhoria e/ou aperfeiçoamento de coleta, tratamento 
e publicação de estatísticas do traballio; 

d) se são necessárias para a implementação 
ou melhoria dos cantatas do Brasil Com outros 
pafses; 

e) se não existe incompatibilidade entre suas 
disposições e legislação interna; 

f) se, em caso de ratificação, haveria neces
sic:lade de adequação da legislação nacional aos 
dispositivos das Convenções; 

g) se, neste caso, haVeria possibilidade de se 
promover das adequações pertinentes no prazo 
de:-l_2_mese_s, a partir da data do depósito do 

__ instrumento de ratificação. 
::..Entendemos que, tais elementos poderiam ser

vir de roteiro para exame das Convenções Intema
cionai_s do Trabalho, também pela Comissão de 

- Direito do Trabalho. Os funcionários do Departa
mento de Normas da OIT são de opinião que 
a não-verificação, em particular, das condições 
dos itens a, b, c e d, açima_. toma praticamente 
Sem efeito o ato de ratificação. O processo "rati
ficar por ratificar" deve ser evitado, salvaguardan
dq a iroportânda e solenidade de que se reveste 
um ato de ratificação de um instrumento interna
cional. 

Os pareceres das ComisSões TripartiteS, que 
estudaram as Convenções supracitadas, devem 
ser examinadaS pela Comissão de Direito do Tra
balho, e em seguida submetidos ao Congresso 
Nacional, em virtude do art. 19 da Constituição 
da orr (documento_em anexo), para apreciação 
qua~to à oportunidade de ratificação ou não. e 
as Recomendações, apenas para conhecimento 
do Legislativo. 

No caso da Convenção, convém, ainda. escla
recer que a obrigação de submissão ao Congres-
so._Nacional não implica a de propor a sua ratifi-
cação. _ _ 

Na Oportunidade, renovamos nossos protestos 
de elevada consideração e apreço. - Bahlj 
AmimAur, Assessoria p/Assuntoslntemadonais. 

Excelentíssimo Senhor 
-Doutor Almir Pazzianotto Pinto 
Digníssimo Presidente da Comissão de 
Direito do Trabalho 
NC. da Assessoria para Assuntos 
Internacionais do Ministério do Trabalho 
BrasOia-DF 

A Com~sâo T ripartite, criada pela Portaria Mlb. 
n9 3.229, publicada no Dlárlo Oficial da União, 
de 17-7-87, para estudar a Convenção da OIT 
de nQ 144, CQn<:e~nte ao "estabelecimento de 
urcf mecanismo trlpartite para promovei- a aplica
ção de normas internacionais do trabalho", tendo 
çondufdo os trabalhos em 9-9~87, encaminha o 
~U: Relatório, acompanhado dos respectivos pa
reçeres, para ser submetido à Comissão de Direito 
do Trabalho, de acordo com a Portaria n9 3.568, 
de 19-12-85, DO da União, de 20-12-85. 

Atenciosamente, 
_ Brasília, 1 O de setembro de 1987. - João 

Eduardo Morltz, Presidente da Comissão Confe
deração Nacional das Profissões Uberais. 

coAi:uisÃo DA COMISSÃO 
TRIPARTITE SOBRE A 
CONVENÇÃO ri' 144 

Os menlbros da Comissão Tripartite, instituída 
pela POrtaria Ó9 3.229, de 15-7~87, do-Senhor 
Ministro do Trabalho,_ integrada por representan
tes-da COnsultónaJuridlca e da Secretaria de Rela· 
~çÕes do Trabalho do Ministério do Trabalho, da 
Conftt®.t!!Ç.ã_o_Nacional da Indústria, da Confede
ração Nacional do Comércio, da Confederação 
Nacional dos Trabalhadores na Indústria e da 
Coilf~eração Nacional dos Profissionais Uberais, 

para examinar a Convenção no 144 da Orr concer
nente ao "estabelecimento de um mecanismo tri
partite para promover a aplicação de nÕrmas in
ternacionais do trabalho", por unanimidade, ma
nifestam-se favoravelmeóte à ratificação da Con
venção, de acordo com os votos anexos. 

Brasília, 9 de setembro de 1987. - João 
Eduardo M.ori~ Presidente (Confede~ação Na
cional do$ Profissionais Liberais)- José Jadir 
dos Santos, Relator (Confederaçáo NaCional da 
Indústria) - Lydla Pinheiro de Araújo Sá, Mi
nistério do Trabalho-Itamar Hermes da Sllva, 
Mi_nistédo do_ Trabalho- Carlos Alberto Soa
res Cardoso, Confederação Nacional do COmér· 
cio-UblracyTorres Cuóco, Confed~raçáo Na
cional dos Trabalhadores na Indústria. 

CONVENÇÃO N' 144 

DA ORGANIZAÇÃO lNTERNAOONA( 
DO TRABALHO 

Relatório 

Prevê a presente Convehção; após ratifiCada 
pelo _Estado-membro da orr, o comPromisso de 
põi --em prática procedimentOs ou meca:nisffios 
9Ue a~egurern consulta~ efetivas-entre represen
tantes governamentais, dos empregadores e dos 
trabalhadores, estes representados por suas orga
nizações sindicais, sobre os assuntos feladonaw 
dos com as atividades da OIT, referidos no artigo 
5~, n~ 1 e letras, da presente Convenção. Ficando 
a autoridade administrativa competente resPon· 
sável pelos serviços de apoio parã o encaminha
mento das consultas e/ou pedidos de informa
ç_ões, o qual, ao nosso entendünento, poderá ser 
fixado anualmente. 

A presente ConVenção, uma vez ratifiCada, in
corporará significativo avanço n-o iri.tercàniblo en· 

-- tre--a "Organização e aS entidades ·interessadas, 
estas com possibilidade de diretamente ·a consul
tarem sobre as suas atividades no campo das 
relações do trabalho. Essas disposições alnda não 
operam oficiaJmente entre a Organização e os 
empregadores e trabalhadores, cltio acesso lhes 
proporcionará oportunidade de um intercâmbio. 

- Concorrendo, a sua ratificação, parâ ·a melhoria 
desse_ intercâmbio de informes, e implementará 
melhoria no relacionamento entre o Brasil e ou· 
tros países. 

Não vemos incompatibilidade entre as dispo
sições da presente Convenção e a legislação inter· 
na, nem necessidade de alteração legislativa para 
adequá-la, visto que o Brasil já é membro da Orga
nização Internacional do Trabalho e_ o intercâmbio 
de informações entre as nações amigas s-e opera 
nos demais campos da vida das nações. 

Por estas razões, somos favoráveis à ratificação 
da presente Convenção e à criação de um- orga
nismo tripartite permanente para assegurar as 
consultas.- Itamar Hennes da Silva, integran
te da Comissão T ripartite. 

-Relatório 

CONVENÇÃO N•144 

"Concemente às consultas trlpartites 
para promover a apUcação das Normas 
Intemadonals do Trabalho" - 1976 -
61• Reunião da Conferênda bttemado-

-nal doTnd>alho-
T rata-se de um Relatório preliminar péira análise 

da Convenção n1 144, adotada na 61• Reunião 
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da Conferência lntemacioi"lal do Trabáiho, r~a1i-
zada: em 2-6-76. -

Esta Convenção refere--se ao fortalecimento do 
trlpartitismo. Como conseqUência, os govemps 
que: a ratifiquem são obrigados a consultar previa
mente as entidades de empregados e emprega
dores mais representativas antes de responder 
aos questionários relativos aos pontos incluídos 
na Ordem do Dia da Conierência Internacional 
do Trabalho e aos comentários dos governos so
bre os projetas de texto que devam discutir na 
Conferência (artigo 5?, § 1'1,Jetra a). O Gõverno 
brasileiro, rigorosamente, vem observando tal dis
posição, e consulta sempre as entidades repre
sentativas, náo só quanto aos pontos, mas sobre 
todo e quaJquer assunto que demande resposta 
à organização Internacional do Trabalho. 

Diz a Convenção em seu § l'~,letra a, do artigo 
5», que Os pareceres sobre as Convenções e Reco
mendações que devam ser submetidos à autori
dade competente, de conformidade com o artigo 
19 da Constituição da Organização Internacional 
do Trabalho para ratificação ou não deverão para 
tanto ouvir-se também as entidades representa
tivas. O governo brasileiro deu um passo à frente 
quando em 19-12-85, através da Portaria n' 3.568, 
publicada no DOU, de 20-12-85, instituiu no âm
bito do Ministério do TrabaJho, Comissões Tripar-
tlte integradas por representantes do- Governo, 
dos Empregadores e dos Trabalhadores, para es
tudarem as Convenções e Recomendações pen
dentes de submissão ao Congresso Nacional, 
apresentando parecer da conclusão dos trabalhos 
à Comissão de Direito do Trabalho do MinistériO 
do Trllbalho. 

Quando da elaboração dos relatórios anuais 
sobre a aplicação- das ConvenÇões ratificadas (ar
tigo ll~" 22 da Coristitüição -da- OITl o governo 
brasileiro vem fazendo consulta prévia às entida
des de maJs representatividade, ou seja, as Confe
derações de Empregadores e de Trabalhadores 
ou envia cópia dos citados relatórios a poste
rlore, para que deles tomem conhecimento, 
aprovem-ou contestem. 

Assim, sustentamos nosso ponto de vista de 
que o sistema de consultas tripartidas vem sendo 
executado conforrne expusemos anteriormente, 
atendendo ao preceituado na Cohvenção n" 144 
e somos pela proposta de ratificação ·do presente 
instrumento. 

Brasília, 8 de setembro de 1987.- Lydia Pi
nheiro Araújo Sá (Mlb(GM), Assessoria pf Áss. 
Internacionais - Obrigações Internacionais. 

CONFEDERAÇÃO NAOONAL 
DA INDÚS1RIA 

Aos Senhores Membros da Comissã,o Tripartite 
instituída para examinar a Convenção n9 144. 

Introdução 

A Convenção h~'144, sobre consultas tripartites 
para promover a aplicação das nonnas intc::rna~ 
danais do trabalho, usa a expressão "organiza
ções representativas" como- s_ignificando as orga
ilizaçõ_es mais representativas de empregadores 
e trabalhadores que gozem do direito à liberdade 
sindicaL 

To-dos os membros da OIT que rãtificarem essa 
Convenção se comprometem ·a pôr em -prática 
procedimentos que assegUrem consultas efetivas, 
entre representantes do governo, dos emprega-
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dOres e .dos trabaihã"dores, sobre assuntos retacfo
nados cOm as atividades daquela Organização. 
Ã natureza e forma de tais procedimentos serão 
determinadas, em cada país, de acordo com a 
prática nacional, após consultas a essas organi
zações (arl 1 •). 

Os empregadores e trabalhadores serão repre
sentados no mesmo pé de igualdade e elegerão 
livremente seus representantes (art. 3?). 

A autoridade competente_assumirá a responsa
bilidade pelo sup-orte administrativo e poderá ceie-: 
brar aCOrdos com as organizações- representativas 
para custear a formação- necessária a pessoas 
participantes .dos procedimentos (art. 4°). 

Objetlvo 

Os procedimentos previstos na Convenção 144 
têm por objetivo promover consultas sobre: 

~) respostas dos governos aos questionários 
relativos aos itens da ordem do dia da Conferência 
Internacional do Trabalho e 'os comentários a res
peito dos projetas de textos a serem discutidos 
na Conferência; 

b) prop-ostas à autoridade competente à qual 
devem ser submetidas as convenções e recomen
dações, de acordo com o art. 19 da Constituição 
daOIT; . 

c) reeJ@.me periódico das convençõ-es não rati
ficadas visando colocá-las em prática ou eventual 
ratificação; . · 

d) questõ_es que possam ser colocadas nas 
memórias a serem remetidas à OIT, em virtude 
do art. 22 da sua Constlluição·; 

e) propostas de-denúncia-de convenções rati
ficadas. 

A fim de garantir o exame adequado dessas 
questões, as cons_ultas deverão ocorrer em inter
Valos regulares. fixados de comum acordo, pelo 
menos uma vez· por ano. 

Se for conveniente, ouvidas as organizaÇões 
representativas, poderá ser elaborado um informe 
anual sobre os procedimentos previstos na con-
venção ém exame (art. 59). · ' 

Voto da CNI 

O BraSil é _ un1 doS gfandes contribuintes da 
OIT e uma das 1 O pOtências industriais do mundo. 
Entretanto, sua participaÇão nOs Serviços de Coo• 
peração técnica e na elaboração das normas inter
n;:lCionais do tabalho não correspondem a_ essa 
destacada posição. 

A CNI, órgão de cúpula do empresariado indus
bial brasileirO, valendo-se da estrutura tripartite 
da OIT, há muitos anos, passoU-a dédicar-se inten
samente à integração dOs empre::;J~dores br,a~i~ 
lei.ros nas atividades daquela Orgâniz.ação, através 
da participação atuante nas Conferências, reu
niões das Comissões de Indústria e outros eventos 
intemac[onais promovidos por aquele Organismo 
e da elaboração de estudos técnicos coordenados 
por uma CõmissãO interna, composta de empre
sários e assessores de nível superior, denominada 
9'-Pril\t-=: ___ ~- _____________ _ : _ _ 

Por outro lado, O Senai, ·como participãrite·dos 
órgãos específicos da orr dedicados à formação 
profissional, vem abrindo caminho à divulgação 
de uma tecnologia eminentemente brasqeira jun~ 
to aos Países da- América Latina e África, toman~ 
do-se instrumento destacado na criaçêo de novos 
mercados para nossos produtos. 

·sexta-feira 1 1959 

~ -.Ni~im_, a CNI reputa de fundãmental !mpor
- tância a coordenação governamental da partici-
- pação brasileira nas atividades da orr. particu-
larrnente na elaboraç_ão de estudos destinados 
a firmãr a pOsição do Governo nas reuniões pro
movidas por aquele organismo e a instruir os- po
deres competentes a respeito do curso a ser dado, 
em nosso País, aos respectivos instrUmentos in
ternacionais. Também na definição de uma estra
tégia comum a ser adotada, uniforrnemente, pelo 
Çioverno, pelos -empregadores e pelos trabalha
dores brasileiros, no sentido de atrair para O nosso 
País s_erviços daquela Organização compatível 
com as necessidades do mercado de trabalho. 

Recentemente, a CNI teve a oportunidade de 
sugerir ao Senhor Ministro-do Trabalho a reformu
lação da Comissão de Direito do Trabalho, a flffi 
de que dela fizessem parte representantes das_ 
Confederações _de Empregadores e Trabalhado
res. 

Os mecanismos previstos na Convenção aten
dem a uma antiga reMndicação da_ CNI e certa
mente contribuirá para o aprimoramento da legis
lação social e o fortalecimento da organização 
sindical. __ 

Por essas r~es •. a Confeder~~o Naciqnal da 
Indústria manifesta~se favoravelmente à ratifica
ção da Convenção n9 144 da OIT. 

Brasma, 11 de agosto de 1987. -:José Jãdlr 
dos Santos, Advogado. 

CONFEDERAÇ:ÁO NACIONAL 
· , DO COMÉRdO - ... ·-· 

Relatório 
Somos de opinião que a pi-oposta da cOfiVen

ção, com o objetiVo a quê se propõe,-dá:um largo 
passo no sentido de que o Brasil venha a possuir 
um órgão que faça as consultas previstas no ~ 
59, não-obstante, não incorpore avanço na legisla
ção nacional. 

Achamos que já há, no Brasil, procedimentos 
equivalentes aos preconizados pela Convenção; 

_e:_que sua ratificação contribui para o aperfeiçoa-
- m-eittO-doS objetivos da- orr. ---- - -

Não Vemos sua ratificação como necessária 
à melhoria dos cantatas do Brasil com o_utros 
países, inuit6 embOra CõncordeTnoS Que- ci -mes
ma ~nguagem f8ci1ite o diálogo. 

Por oUtro lado, há alguns obstáculos na atual 
estrutura jUrídica brasileira que, se de um lado, 
não ínviabiliz"am a criação de um órgão tripartite, 
de outro, criarão barreiras à finalidade da Con
venção. 

Há alguns resquícios de latinismct e perfeccio
nismo, que· deverão ser retirados do instrumental 
jurídico nacional, para que haja uma adequa~o 
aos objetivos da Convenção. Somente um estu-do 
mais prófüri.do poderá eriumerá-los, e que já deve
ria ser feito jx~la Comissãô, se ela vier a existir. 

-Entenderrios pO·ssfveis as adequações neces~ 
sárias, dentro do prazo de 12 meses, se o Brasil 
tiver _intenção de fazê-lo. 

Pelas razões acima, somos fa:voráVd:S a rãtifica~ 
çaç_aa:c-onvenção n9 144~ ~-C..-10$ Alberto 
Soares Qudoso. 

Parecer 
Mesmo· que em nosso País já sejam feitos prcr 

cedimentos semelhantes aos constantes nessa 
Convenção, ãchamos que a sua ratificação incor· 
parará os grandes avanços da legislação social 
e trabalhista. 
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A Constituição brasileira de 1969 tão apenas 
dispõe que é o Congresso Naciona1 que aprova 
os ates internacionais firmados pelo Poder Execu
tivo, ao passo que a ConVehção contém dispo
sições ainda não abarcadas pe:la lei interna, con
correndo para impuls!onar ainda mais o empenho 
de colaboração do_ Brasil em contato com oUjroS 
países. 

Achamos não existir incompatibilidade entre 
suas disposições e a legislação interna e sua ra._ti_fi~ 
cação trará a necessidade de adequação da nossa 
legislação aos dispositivO$ d~ Convenção. 

Pelas razões expostas, somos favoráveis à Ratifi
cação da Convenção n"' 144 da OIT. 

Brasília, 12 de agosto de 1987. ~...-João Eduar
do Morit.z, Representante da CNPL na Comissão. 

CONFEDERAÇÃO NAOONAL DOS 
TRABALHADORES NA INDÚSTRIA 

Possibilidade 

A Convenção w lM. da Organização Interna
cional do Trabalho vjsa c.ol_o~ar em prática "proce
dimentos que assegurem consultas efetivas entre 
os representantes do Govemo, do$ empr_egadores 
e dos trabalhadores, sobre assuntos reladonados 
com as atividades da 0Iganlzação Internacional 
do Trabalho". 01er art. 2') 

No art 59 são enumerados os casos em que 
são devídas as consultas. 

2. Em que pese não ter sido, até i 2resente 
data, ratificada a CohveriÇão, cabe ponderar que 
a mesma vem sendo colocada em prática, há 
bastante tempo.· no Brasil, principalmente no Go
verno atual que, se tem mostrado desejoso de 
ouvir as representações de !=:mpregados e d~ em
pregadores sobre ~un~o.s _c;le _ inte~~ _comum, 
inclusive o chamado "PactO Sociaf'. 

O art ]9 refere a "organizações mais repre
sentativas", situação de que não se cogita, no 
direito brasileiro, tendo em vista o sistema de_ uni
cidade sindical adotado. 

Contudo, entendemos que tal não impede ser 
ratificada a Colivenção, uma vet que cada sindi
cato brasileiro corresponde, de fato e de direito, 
ao que, no regime pluralista, chamamos d_e enti
dade mais representativa. 

Por outro lado, entendemos_ que a prática de 
consultas, na forma pretendida pela orr, constitui 
tarefa que depende mais do próprio Governo do 
que das entidades: cl?l~sistas. Estas, por força de 
cumprimento de um dever _legal -:- e também 
por espontaneidade - estão sempre dispostas 
a colocar no estudo e solução de todos os proble
mas relacion_ados c._om as categorias represen
tadas .. 

Acreditamos que a não ratificação da Conven
ção em apreço decorreu do fato de _ter __ sido emi
tida em época em que o_ Brasil encontrava-se 

. sob regime de exceç:ão, não havendo por parte 
do Governo interesse em assumir a o~rigação 
de consultar as entidades representativas àe e_m
pregadó's e de empregadores. 

Atualmente, a situação édiversa. O Governo 
tem demonstrado, por diversas vezes. o _int~xg_~ 
de consultar essas org~izaç:ões classistas, do que 
constitui comprovante a constituição de comissão 
para exame da possibilidade de ratificação das 
convenções da orr. 

Deste modo, parece-nos n_ão subsistir ql}.alquer 
motivo impediente da---ratificação da Convenção 
em apreço. 
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Ademais, ê indiscutível que a ratificaç~o vem 
contribuir para aprimorar o sistema brasileiro, país 
que, obriga o Governo a colocar em prática siste~ 
mas de consultas efetivas às organizações de_em
pregados e empregadores. Embora já existindo, 

-deTãto, esse sistema funcionará melhor se institu
cionalizado. 

Por todos esses motivos. opinamos favoravel
mente à ratificação da Convenção em apreço. 

Lembramos, por oportuno, a pergunta que, em 
Uma, Pe~u, nos foi feita, certa vez, pelo professor 
Hectar Bartolomey de La ·cruz, argentino de nasci
mento e um çlqs mais competent~ técnicos-da 
OIT: por que O Brasil ainda não rátificou certas 
convenções da OIT em rel!'ç:ão às quais cumpre 
tudo o que eStá :Previsto? _ _ 

Parece que o _atual Governo está dando ao pro
fessor Bartolomey a resposta que esperava há 

-muitos anos. 
Brasma, 11 de agosto de 1987. - Ubiracy 

Tones Cuoco, Representante da CNTL 

MINISliRJO DO TRABALHO 
-Gabinete do Ministro 

PORTARIA DE 15 DE JULHO DE 1987 

O Ministro de Estado do Trabalho, no uso de 
suas atribuições legais, e de acordo com o dispas

. to na _Portaria n~ 3568. de 19 de dezembro de 
1985, resolve: -

N~ 3228 -Art. 1 ~ Instituir ComissãO T ripartite 
para examinar a Convenção n~ 139 da Organi
zação InternaCional do Trabalho, concernente à 
:.:Prevenção e_ Controle de Riscos Profissionais 
causados pelas Substâncias e Agentes Canc.Eiri· 
genos". 

Art. 29 A Comissão será assjm integrada pela 
Dr a. Marli Alves dos Santos, representante da Fun
dação Jorge Duprat Figueiredo de Segurança e 
Medicina do Trabalho- Fundacentro, Dr. Antô
nio Alves de Souza, representante da Secretaria 
de Segurança e Medicina do Trabalho, Dr. Luiz 
Sérgio SoareS Mamari, representante da Confede
ração Nacional da Indústria, Dr. Renato Rodrig\.les. 
representante da Confederação Na_cionW do Co· 
mérdo, Dr. Narciso Haddad Netto, representante 
da Confederação Nacional. da~ Profissões Uberais 
e Dr" Adriana Fraya Sachetto Moreira, represen
tante da Confederação Nacional dos Trabalha
dores na Indústria. 

Art. ~ O prazo para conclusão dos trabalhos 
será de 60 dias a partir da publicação desta por
taria. 

_Ar!- 49 Esta_p_ortiula entrará em vigor na data 
da sua publicação. 

-~o=_jj9 3.229-Art. t9ii1stituir Comissão Tripartite 
__ para examinar a Convenção n9 144 da Organi

zação Internacional do Trabalho, ccinc~~nte ao 
"Estabelecimento d~ u_rn mecanismo tripartite Pa
r~ promover a aplicação de normas internacion~is 

. do trabalho". -
Art. 29 A Comissão será irriiigrada pela Dr" 

L.ydia Pinheiro de AraúJo Sá, representante da 
Consultaria Juridica, Dr. Itamar Hermes_ da Silva, 
representante d<).Secreta_ria de Relações-doTra· 
baJh-Q,_ pr . .,José Jadir dos Santos, representante 
da, Confederação Nacional da lf}dÚStria, Dr. CarlOs 
Albe_ttq__Sqares_ Cardoso, representante da Confe
deração N~cional do C9mércio, Dr. Ubiracy T or· 
réS Cuoco, representante da Coilfederação_Nacio
nal dos Trabalhadores na Indústria e Dr. João 

Eduardo Moritz, representante da Confederação 
Nacional das Profissões Uberaig;._ ~ . _ 

Art. 39 O prazo para conclusão dos trabalhos 
_ ~rá de_ 60 diãs a partir da PuDJicaÇão desta por~ 
tarfa. -
~ Art. 49 _·ESta Porta. ria entrará em vrg-õr na data 

de sua publicação. 
N9 3.230 - Art. }9 Instituir Comissão Tripartite 

=para ·examinar a Convenç~o n9 150, da Organi
zação Internacional do Trabalbo. concernente à 
Administração do T rabaJho, conteúdo, funçõeª 
_e organização"~ -~- - ------ - -- · _ 

Art. _ 2? A Comissão será assim integrada pela 
Dr" Nair de Souza e Silva, representante Cia Secre
@Ijª- d~ Empregq e Salário, Dr. Fernando Cun~, 
representante da Consultaria Jurídic,a, Dr. Carlos 
Alberto Soares Cardoso, iepresentãnte da Conte
deração Nacional do Com_~rcio, Dr" Zoraide Ama
ral de Souza, representante da Confgderação Na
cional da Indústria, Dr" Maria Conceição Ferreira 
Lima, representante da Confederãção-_Nac_ion2.d 
dos Trabalhadores na (ndústria e Dr. Osmar_ Fer~ 
nandes, representante da ConfederaçãO Nacional 
daS Profissões Uberais. . _ __ _ 

Art 3? O prazo para conclusão d95 t,ra.Qalhos 
será de 30 dias ~ partir da publicação desta por-
taria. .. .,. , 

Art. 49 Esta portaria entrará em vtgOr na data 
de sua publicação. 

N9 3231-Art. l 9 lnstituir Comissão Tripartite 
para examinar a Convenção n9 151 concernente 
à ''Prote_ção do Direito de Sindicm®ção e os pro
cedimentos para deterrOinar as condições de em
prego na administração pública". 

Art. 29 A Comissão será ~ssim int~rada p_ela 
Dr" Maria Lulza Torres Caldas, representante âa 
Secretaria de Relações_do "D:abalh--º' D_r:~JoãoJosé 
Berred,o Filho, representante da Consultaria Jurí
dica, Dr. José Jadir dOs Santos, repre_serit8nte da 
Confederação Nacional da ln9ústria, Dr. Carlos 
A1bertc>.S®re~ Cardoso, representante__cl_á Confe
deração Naçional do Cqmér~io, Dr. Ubiracy Tor
res Cuoco, repres_entante da Confederação N~cio
nal dos Trabalhadores na Indústria, Dr. Altamlr 

.. Gonçalves Pettersen, representante da Confede-
ração Nac::ional dQS T rabalhado~es na_ AgricuJtura. 

Art 39_ O prazo para condusão dos trabaihos 
será de 60 dias a partir da pUblicação desta por~ 
taria. _ _ 

Art 49 Esta portaria entrará em víQor na data 
de_ sua publicação. 

N9 3.232-Arll9 Instituir ComissãoTripartlte 
para examinar a Convenção_ rf )53 da Organi· 
zação lntemacional do Trabalho, concernente à 
"Duração do TrabaJho e Períodos de Descanso 
nos Transportes por Rodovias". 

Art. 29 A ÇOmissão sei'á assim integrada pelo 
Dr. Orlando Vda Nova,_ representante da Secietar1a 
de Relações do Trabalho, Dr. Maurício de Azevedo 
Penna Ch.aves, rtp~es-entante da Cons\,lltoria Juri· 
dica, Dr. Ubiracy Torres Cuoc_o e Dr. Hélio Góis 
Ferreira Filhó, representantes de Confederação 
N,a_ci_onal dos Transportes Terrestres, Dr. Orlando 
COutinho _e Dr. Omar José QQmes, representantes 
d;:i Confederã.ção Nà.cioital dos Trabalhadores em 
tr~rtSportes Terrestres. · 

Art. 39 O prazo para conclusão dos trabalhos 
será de 60 dias a partir da publicação desta por
taria. 

- - Art. 4~> Esi.ã Portaria enttarâ em vígcir na c1ata 
de sua publicação. 
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N· 3.233 ~Art. 1~ InstitUir CorOissão Tripartite 
para examinar a Convenção n9 155 da Organi~ 
zação Internacional do Trabalho, concernente à 
"Segurança e Saúde d_os Trabalhadores no Meio 
Ambiente de Trabalho". 

Art. 2~ A Comissão será assim integrada pela 
Dr Lúcia Nazaré Machado Gatinho, Dr. Antônio 
Alves de Souza, representantes da Secretaria de 
Segurança e Medicina do Trabalho, Dr. Luiz Sér~ 
gio Mamari, Dr. Renato Rodrigues, representante 
da Confederação Nacional do Comércio, Dr. José 
Calixto Ramos, representãrite ~a ÇOnfederação 
Nacional dos Trabalhadores na fndústria, Dr.João 
EduaráO Moritz, represeri.tante da Confederação 
Nacional das Profissões liberais. 

Art. 3" O prazo para conclusão dos trabalhos 
será de 60 dias a partir da publicação desta por~ 
taria 

Art 4~ Esta portaria entrará em vigor na data 
da sua publicação. 

N' 3.234 -Art to lnstltuir CoiriiSSãõ Tdpartite 
para examinar a Convenção n9 156, da Organi
z-ação Intemacional do Trabalho, concernente à 
"Igualdade de oportunidades e de tratamento para 
os trabalhadores dos dois sexos: trabalhadores 
com responsabilidades familiares", 

Art. 29 A Comissão será assim iritegrada pela 
ProfessOra Ormezinda Costa, re-presentante· da 
Secretaria de Mão-de-Obra, o·r Stella Maria Bar
bosa Araújo, representante da Secretaria-de Rela
ções do Trabalho, D~ Naiara Cabeleira de Araújo 
Monteiro de Castro Melo, representante da Con
sultaria Jurídica, Dr" Lúcia Maria Rondon Unhares, 
representante da Confederação Nacional da kt
dústria, Dr. SebastiãO Rocha de Medeiros, repre
sentante da Confederação Nacional da Agricul
tura, Dr. Renato Rodrigues, representante da Con
federação Nadonal do Comércio, Dr. Fernando 
da CrUz Lopes, representante da Confederação 
Nacional das Profissões üóerais, Dr. Raimundo 
de Uma e Silva, representante da Confederação 
Nacional dos Trabalhadores no Comércio, Dr. Ed
son Lemos de Lucena, representante da Confede
ração Nacional dos Trabalhadores na Agricultura. 

Art 3~ O prazO -para condusão dos trabalhos 
será de 60 dias a partir da publicação desta por
taria. 

Art. 4~ Esta pOrtcúia ·entrarã em vigor na data 
de sua publicação. 

Na 3.235 -Art. 1~ Instituir ·coinissão Tripartite 
para examinar a Convenção n~ 157, da Organi
zação Internacional do Trabalho, concernente à 
··conservação dos DireitoS -em-maféria de SeguM 
rança Social", - - --- - -

Art 21 A ComiSsão será ãsslm lntegrada pela 
Doutora Nicéia Rodrigues de Alencastro, repreM 
sentante da Secretaria de Segurança e Medicina 
do Trabalho, Doutor João Alexandre Viegas Costa 
Júnior, representante da Consultaria Jurídica, 
Doutor Roberto Luiz Kennebley Battendieri, repre
sentante da Confederação Nacional da Indústria; 
Doutor Carlos Alberto Sbates" Cardoso, represenM 
tante da Confederação Nacional do Comércio, 
Dr. Olyntho Cândido de Oliveira, representante 
da Confederação Nacional dos Trabalhadores na 
Indústria, Dr" Maria da COtitelção Ferreira Uma, 
representante da Confederação Nacional dos T ra-
balhadores no ComérCio. -

Art. 3<· O prazo-para conclusão das tra15alhos 
será de 60 dias a partir da publicação desta por
taria. 
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Art. 49 Esta portaria entrará em vigor na data 
de sua publicação. - Almlr PazzianoHo Pinto. 

PORTARIA N• 3.568, 
DE 19 DE DEzEMBRO DE 1985 

O Ministro de Estado do Trabalho, usando das 
atribuições que lhe confere o artigo 85 inciso II 
da CoristituiÇ.ão Federal e tendo em vista o dispos
to- no art. 2° da Lei n9 6.030 de 19 de maio de 
1974. 

Considerando integrar o Brasil a Organização 
_Internacional do Trabalho e ser um dos 10 (dez) 
mem):>ros permanentes do Conselho de Adminis
ttaçã_o dá Organização. 

COnsiderando que, por força do artigo 19 n9 
_5 letra _b e n~ 6 letra b da COnstituição da OIT, 
o Estado-membro deverá no prazo de 1 (um) 
ano ou, excepcionalmente, de 18 meses a partir 
da data de encerramento da Conferência, subme
teià autOridade Competente, as COnVenções e 
Recomendações aprovadas; 

Considerando que para dar cumprimento aos 

_1961 

b) Confederação Nacional dos Trabalhadores 
no Comércio; 

c) Confederação Nacional dos Trabalhadores 
na Indústria; 

d) Confederação Nacional dos Trabalhadores 
em Transportes Terrestres; -

e) Confederação Nacional doS Trabalhadores 
em Empresas de Crédito; 

f) Confederação NacionaJ dos Trabalhãdores 
em Estabelecimentos de Educação e Cultura; 

g) Confederação Nacional dos Trabalhadores 
~ Comunicações e Publicidade; 

h) Confederação Nacional dos Trabalhadores 
em Transportes Marítimos, Fluviais e Aéreos; 
- 1) CÕnféderãção Nacional dos Profissões _Libe-
rais-· - ------ - -- -- -

Art~ 49 Esta portaria entrará em vigor na data 
de sUa publicação, revogadas as disposições em 
.contrário. - Almlr Pazzlanotto Pinto. 

A -C~~o -de Refaç6es &t;rl~res. 

preceitos constitucfonais da OIT, faz-se necessá- PROJETO DE DECRETO LE. GIS
rio proceder ao estlldo prelimínar de várias ConM 
venções e Recomendações; e LAnYO 

·considerando os termos da Convenção n9 144, N~ 14 DE 1988 
adotada em 1976, sobre o "Estabelecimento de (N9 _19/$3, na Câmara dos Peputad~) 
mecanismos tripartites para promover a aplicação 
das narinas internacionais do TrabalhC"" - Aprova o texto do acordo entre o G~~ 

Resolve vemó da RepúbHca Federativa do BrasD 
Art. }9 Instituir, no âmbito do Ministério do e o Governo da Colômbia sobre Sanl-

Trabalho, ComissõesTripartites integradas por reM dade Animal para o Intercâmbio de Anf-
preseritantes do Governo, dos Empregadores e maiseProdutos_deOrige.nAnlmal,cele-
dos Trabalhadores, para estudarem as Conven- brado em Bogotá, a 9 de fevereiro de 
Ções e Recomendações pendentes de submissão 1988. 
ao COngress-o Nacional, apresentando parecer da o Congresso Nadonal decreta: 
conclusão-dóS Trabalhos à Comissão de Direito Art. _19 Fica aprovado 0 _texto do ~corda entre 
do Trabalho do f.\inistério do Trabalho. C? Governq ~4a República Federativ.;, do Brasil e 

,-Art. 29 O assunto tratado na Convenção ou o Governo da Colômbia sobre Sanidade Animal 
Recomendação sob exame determinará a com- pafa o Intercâmbio de Animais e Produtos de Ori~ 
posição dé--cada uma das COmissões T ripartites. gem Animal, celebr~do em Bogotá, ~ 9. de teve-

Parágrafo único. Sempre que_ necessário po- reiro de 1988. · - -
derão ser consultados outros órgãos interessados parágrafo único. Ficain Sujeitos à àproVaçâo 
na matéria em apreciação.- do Congresso Nacional quaisquer atas que se 

Art. 39 Serão chamados a integrar aS Comis- destinem a estabelecer ajustes complementares. 
- sões Tdpartites: Art. 29 Este decreto legislativo entra em vigor 

I-Pelo Governo, representantes indicados pe- na data de sua publicação: 
los seguintes órgãos do Ministério do Trabalho: 

a) ConsultoriaJundica; MlõNSAOEM N• 167, DE í9ãa· · . 
b) Secretaria de Relações do Trabalho; ExceientiSsiinos Seiíhores- Membros do Con-
-e) Secretaria de Promoção Social; gresso Nadonal: . _ ___ _ 
d) Secretaria de Mão-de-Obra; _ EOJ ___ ç_onfo_n:njô_ap:e com o disposto no art 44, 

--e) SeCretariaáeSegurançafiMedicinado1'raM inciso I, da Constituição- Federal, tenho a honra 
balho; · - - - de submeter à elevada c.onsideração de Vossas 

- f) Secretaria de Imigração;- ExcelênciaS, acompanha dei de exposlção de moti-
g) Secretaria de Emprego e Sajário; vos dO Senhor Ministro de Estado das Relações 
h) Conselho Superior do Trabalho Marítimo; Exteriores, o" teXto do Acordo sobre Sanidade" Ani-
l) Serviço Nacional de Formação Profissional mal para o Intercâmbio' de Animais e Produtos 

Rural. de Origem Animal, assinado com c;~ República 
ll,-Pdos Empregadores, representantes indi- da Colômbia, em Bogotá, a 9 de feveieirO de 

cados pelas: 1988. ----- -- ----
a) -CoOfederação Nacional da Agricultura; 2. O A~ord~ ~m queStãO atendeª antiga reiVin-
b) Confederação Nacional do Comércio; dicação_ dos setores exportadores colombianos 
c) Confederação Nacional da Indústria; que há tempos vêm aspirando a ter acesso ao 
d) Confederaçál:l Nacional dos Transportes __ mercado brasileiro. Estipula em seu~ os re-

Terrestres; -_quisit9S sanitários para eventuais importações de 
e) Federação Nacional dos Bancos~ carnes de procedência colombiana, visando igual-
III- Pelos Trabalhadores, representantes indi- mente a prevenir a imposição de barreiras sanitá~ 

_çados pelas: - rias çontra as exportações de carnes e derivados 
a) Confederação Nacional dos Trabalhadores brasileiros para a Colômbia. 

na Agricultura; Brasília, 22 de abrll de 1988. -JOSé Samey. 
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EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS N• DPB/DAM-lUDAI/ 
99/EAGR LOO F02, DE 14 DE ABRIL DE 1988, 
DO SENHOR MINISTRO DE ESTADO DAS RE
LAÇÓES EXIERIORES. 

A Sua Excelência o Senhor 
Doutor José Samey 
Presidente da República 

Senhor Presidente, 
Tenho a honra de submeter àA_I~ ç:Qnsideração 

de Vossa Excelência o anexo Acordo entre o Go~ 
vemo da República Federativa do Brasil e o Gover
no da .República da Colômbia sobre Sanidade 
Animal para o Intercâmbio de Animais e Produtos 
de Origem Animal,_ ccmclWdo_ç:Qm o Governo da 
COlômbia, em Bogotá, a 9 de fevereiro de 1988. 

2. Como se recordará Vossa Excelênc_ia, o 
Acordo foi celebradQ no transcurso da visita presi
dencial recentemente realizada à Colômbia·. O 
Instrumento prevê a a$in_atura de um_ Protocolo 
em que se fixarão as condições sanitário-vete
rinárias para a importação e a exportação de ani
mais e de produtos de origem animal entre o 
Brasil e a Colômbia. O acbrdo destina-se a atender 
a antiga reivindicação de setores exportadores Co~ 
lombianos que há tempos vêm aspirando a ter 
acesso ao mercado brasileiro; A celebração do 
Acordo, em que se estipulam os requisitos· sanitá
rios para eventuais importações de c~mes de pro
cedêm:ia colombiana, visa igualmente a prevenir 
a imposição de barreiras sanitárias contra as ex
portações de carnes e _derivados __ l;>rasileiros para 
a Colômbia. 

AC:ORDO ENTRE O GOVERNO DA 
. REPÚBU<::A FEDERATIVA DO BRASIL . 

E O GOVERNO DA REPÚBU<::A DA 

c~~~~~~'&~~= 
E PRODUfOS DE ORIGEM ANIMAL 

O Governo da Repúblic~ Federativa do Brasil 
_ e o Governo da República da Colômbia (doravante 
-denominacios "Partes_ Contratantes"), 

--Considerando o estãbelecfdo no item 2 do art. 
n, e no; a"rt. m do Q:mvênlo_ tnteramericanO de Sani
dade Animal, assinado no Rio de Janeiro em 18 
de_j_!.!lh'! de 196?, acordai)) o seguinte: 

ARTIGO I 

·AS 3Ut6riàãdes de saúde animal de ambos os 
países estabelecefão uffi Protpcolo por nleio do 
~qual serao fiXadas as condições sanitârio-v_eteri
-hárias Para a importação e exportação de animais 

- vivos e de produtos de origem animal, originários 
e proced~::ntes do território de uma.- das Partes 
-Contratantes e âest1nados ao territóriO. dã outra 
Parte. - -

" ARTIGO ll 

As Partes -contratantes se C::Of!lp~ometem a Ofere
cer ãs garan.lias e cumprir os requisitos zOossa
flitários estabelecidos pelas at.toridades centrais 
de sanidade ariimal de cada país, para a impor
taÇão de animais e produtos de origem animal 
âe -acordo com <3s con_dições estipuladas no Pro-

--tocolo que for acordado. --

ARTIGO lU 3. Assim sendo, o Acordo çlispõe sobre a troca 
mensal de boletins zoossanitários com dados es~ 
tatísticos das doenÇa~s infecto-contagiosas e para- 1 -Os setvi.ços de sanid,ade animal de ambos 
sitárias dos animais constantes das listas A e B os países intercambiarão mensalmente boletins 
do Escritório Inti;im_acional de_ EPi'zootias (Ê[E). - zoossanitârios com dados estatisti.cos sobre as 
Ambos os pafses comprometem-se, igua1mente, doenças infecto-contagiosas e parasítárias dos 
a comunicar imediatamente 0 eventual apareci- animais, registradas nas listas A e B do Escritório 
menta em áreas de exportação de qualquer foco Internacional de Epizootias - ElE. 
de nova doença da lista A, fornecendo informa- --2- Comptol'ffetem-se tambéln a comuníçar 
çães pormenorizadas sobre sua exata localização imediatamente, por via telegráfica ou similar, a 
geográfica, seus dados epizootiológicos ou de di- apariÇão eventual, nas áreas de exportação, de 
fusão, bem como as medidas adotadas para sua qualquer foco de uma npva enf~rmidade regis-
erradicação ou controJ~. Na. eventy~lidade de re- trada na lista A, detalhan_dp com exatidão a loca1í-
conhecimento de uma nova doença no território - -zação geo-gráfica, os_ dados epizootiológicos ou 
do país exportador, que possa estender-se -ao país -·- de difusão, como também as medidas adotadas 
importador, 0 Brasil e a Colômbia se compro- para sua erradicação ou cont:role, incl_!Jindo as 
metem a suspender Imediatamente a exportação medidas referentes à exportação. 
de animais e de produtos de odgem animal. ARTIGO N 

4. Para administrar a execução do Acordo, o 
Brasil e a COlômbia çriarão uma Comls&ã,o Mista, 
<::om a função não só de acompanhar o seu dêsen
volvimento e sua aplicação, mas também de pro
por medidas e sugerir alteraç_ôes para a aplicação 
mais eficaz de seus <$ispositivos. 

5. Em vista do exposto, e considerando a im
portância do Acordo para a consolidação do co-
mércio bilateral de animais e produtos de oôgem 
animal, bem como s_ua contribuição para o con
trole e a erradicação das doenças_ .animais, -quero 
crer que o Acordo entre o Governo da Repúbl_ica 
Federativa do Brasil e o Governo çla República 
da Colômbia, sobre Sanidªde Arlimal para o lnter~ 
câmbio de Animais e Produtos 4e_Origem Animal, 
merece ser submetido à aprovação do CongreSso 
Nacional, nos termos_do art. 44, incisO rda-Coristi~ 
tuição Federal, _ --

Aproveito a oportunidade para tenov8r a VOssa -
Excelência, Senhor Presidente, os protestQs do 
meu maJs profundo respeito. -Abreu $odré. 

A Parte brasUeira designa como entidade execu~ 
tora do presente Acordq o Minis_tériQ da Agricul
tura, por intermédio da Secretaria de Defe_~. Sani
tária Animal e da Seqetruia de IJ:tspeção de Produ
tO Animal, e a Parte colom.Piana desiQnà, com 
a' mesma fmalidade, o Ministério_ da Agricultura, 
por intermédio da Diretoria Nacional de Pecuária 

-.~e .da Diretoria de Sanidade Anim-al do Instituto 
'Colombiano Agropecuârio. -- ~ 

ARTIGO V 
As autoridades centrais de sanidade animal das 
duas Partes Contratantes se entenderão direta
mente sobre os assuntos relacíonados_com a exe-

- ·cução do presente Acordo e cOm a eventual modi
ficação do Protocolo mencionado no artjgo J, aci· 
ma. 

ARTIGO V! 

As Partes Contratantes se comprometem a sus
.~_ender imediatamente as exportações de animais 
e_ seus produtos derivados, no caso~ de. identifi· 

cação de uma nova enfermi(iade no território do 
país exportador que possa estender-Se ao país 
iirij)ortador, restringindo-se tal suspensão âs ·es

-pécles ;mimais· e· seus produtos derivados que 
possam veicular a enfermidade considerada. 

ARTIGO Vll 

Para facilitar a aplicação do presente Acordo, 
oiar-se-á uma Comissão mfsta formada por um 
representante de cada uma das entidades execu
toras indicadas no_ artigo IV, nomeados pelos res
pectivos Ministérios da Agricultura, a qual terá as 
seguintes_fuoções: 

a) acompanhar o desenvolvimento e a aplica
ção do presente Acordo e propor aos respectivos 
Governos as medidas que devam ser tomadas 

_ pãra obter maior eficácia das di_si?_Osiç?es domes
mo; 

b) apresentar, para a aprovação de ambos os 
Governos, as proposições de modificação relati-
vas ao presente Acordo; _ 

c} procurar soluções às situações de tipo legal 
_·que surgírem na interpretação do presente Acor· 

do· 
-- d} _ _submeter. aO~ OoyemOs respectivos as pro

postas de cooperação sobre temas reladonados 
com o presente Acordo, resultantes de critérios 
emanados de organlsmos internacionais reco
nhecidos como competentes pelos Governos de 
ambos os países. 

ARTIGO VIU 
·- 1-Cada Parte Contra,tante notificará à outra 
sobre o cwnprirnento das reS-pectivas formalida
des legais internas para a entrada em Vigor do 
presente Acordo, o qua1 passará a ter va1idade 
após o recebimento QÇI_ seQuri.da notificação. 

2-0 prese~te Acordo terá_yma duração de 
5 (cinco) anos, prorrogáveis sucessivamente por 
iguaiS penados, a menos que uma das Partes 
Contratantes comunique à outra, p_ç~r escrito e 
por via diplomática, c_om uma antecedência de 
6 (seis) meSes, sua intenção de dá-lo por termi
nado. 
3-O iérrrUno-do preserite Acordo -não prejudi· 

-~râ os programas e projetas em execUÇão e que 
tiverem sido acordados durante o período d~ vi
.gência, a menos que as Partes Contramntes con
venham o c:ontrário. 

FeitO eOt-Bogotâ, aos 9 dÚ1s do mês d~ fevereiro 
de 1988, em dois- exemplares em português e · 
espanhol, sendo <IDJ.bos os textos igu~_rnente au· 
têntic_os. _:__Pelo Governo da República federativa 
do Brasil: Rob~o de Abreu Sodré- PeJO Go-
verno da República da Colômbia: JuDO Londono 
Paredes. 

À Comissão de Relações Exteriores. 

PROJETO DE DECRETO LEGIS
LATIVO 

N• 15, DE1988 
(1'1• 20188, na Ciunata dos Deputados) 

Aprova o texto da Convenção n' 154, 
-~ . _ ~ da Organização lntemadonal do Traba

lhO'-OIT, sobre Incentivo à negociação 
coletiva, adotada em Genebra, em 1981, 
durante a 67• Reunião da Co~ncla 
Jntemadonal do Trabalho-

O Congresso Ni'1c;ional decreta: 
Art. }9 Fica aprovado o texto da Conv.enç.ão 

rr 154, da Organização Internacional do Trabalho 
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- orr. sobre o incentivo, à negociação coletiva, 
adotada em Genebra, em 1981, durante a 67• 
Reunião da Conferência Internacional do Traba
lho. 

Art. 29 Este decreto legislativo entra em vigor 
na data de sua publicação. 

MENSAGEM N• 189, DE I gss 

Em conformidade com o disposto no art. 44, 
inciso I, da Constituição Federal, tenho a honra 
de submeter à elevada consideração de Vossas 
Excelências, acompanhado de exposição de mo
tivos do Senhor Ministro de Estado das Relações 
Exteriores, o texto da Convenção no 154, da Orga
nização Internacional do Trabalho- (OIT), relativa 
à promoção da negociação coletiva, adotada em 
Genebra em 1981, durante a 67• Sessão da Confe
rência Internacional do Trabalho. 

Brasília,_12 de maio de 1988. -José Samey. 
EXPOSIÇAO DE MOllVOS N• DIE!DÁI/SRC/113/ 

PEMU-OIT-LOO,DE26DEABRILDE !988, DO 
SENHOR MINISTRO DE ESTADO DAS RElA
ÇÕES EXTERIORES. 

A Sua Excelência o Senhor 
Doutor José Samey, 
Presidente da República 
Senhor Presidente: 

·Tenho a honra de submeter à alta consideração 
de Vossa Excelência, acompanhado de" projeto 
de mensagem ao Congresso, o texto da Conven
ção n9 154, da Organização Internacional do Tra
ba1ho, sobre o incentivo à negociação ooletiva. 

2. A Convenção n9 154 foi adotada na 67' Reu
nião da Conferência InternaciOnal do Trabalho, 
que se realizou em Genebra em 1981. Seu texto 
foféxaminado tanto pela Comissão Tripartite insti
tuída pelo Senhor Ministro de Estado do Trabalho 
através da Portaria n9 3.233, de 15 de julho de 
1987, quanto pela Comissão de Direito do Traba
lho, instândas nas quais recebeu pareceres favo
ráveis ao seu encaminhamento ao Congresso pa
ra exame com vistas à ratificação. 

3. A referida Convenção visa ao incremento 
da negociação coletiva em todos os setores da 
atividade económica, e pretende regular 'as rela
ções entre as entidades sindicais e de emprega
dores. Após defmir a expressão "negociação cole
tiva", refere-se à necessidade de criação de meca
nismos adaptados às circunstâncias nacionais 
que facilitem os entendimentos diretos entre os 
representantes dos trabalhadores e os dos empre
gadores. 

4. Consultadas a esse repeito, a Confederação 
Nacional da Indústria, a Confederação Nacional 
do Comércio, a Confederação Nacional das Pro
fiSsões Liberais, a Confederação Naciona) dos 
Trabalhadores nas Empresas de Crédito, a Confe
deração Nacional dos Trabalhadores na Indústria 
e a Confederação Nacional dos Transportes Ter
restres manifestaram-se favoravelmente à sua ra
tificação. 

5. Conforme é do conhecimento de Vossa Ex
celência, o art. 19 da Constituição da OIT estabe
lece que as Convenções adotadas pela Confe
rência Internacional do Trabalho sejam subme-
tidas às autoridades competentes, com vistas à 
sua ratificação, no prazo máximo de dezoito me~ 
ses, a contar do término da Sessão da Confe~ 
rência. 
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6. Nessas condições, venho solicitar e: Vossa 
Excelência que, se ass[m houver por bem, se dig
ne mandar ao exame do Congresso Nacional o 

_ anexo texto da Conveil.ção n9 154, da OIT, sobre 
o incentivo à negociação coletiva. 

:Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa 
ExCelência, Senhor Presidente, os protestos do 
meu mais profundo r_espeito. -Paulo de Tarso 
AexadeUma. 

CONFE!lE:NCIA INTERNACIONAL 
DO TRABALHO 

Convenção 154 
CONVENÇÃO SOBRE O INCENTIVO 

À NEGOCIAÇÃO COLEllVA 

A Conferência aeral da Organização lntema
dohal do Trabalho: 

Convocada em Genebra pelo Conselho de Ad
ministraÇão da Repartição Internacional do Traba
lho, e reunida naquela cidade em 3 de junho de 
1981, em sua -sexagés[ma sêtlma reunião; 

Reafumando a passagem da Declaração da Fi
ladélfia, Onde reconhece-se "a obrigação solene 
de a Organização Internacional do Trabalho de 
estimulãr,.eritre todas as nações do mundo, pro
gramas que permitam ( ... ) alcançar o reconhe
cimento efetivo do direito de negociação coletiva." 
e levando eni consideração que tal princípio é 
"plenamente apUcável a todos os p-ovos"; 

Tendoem-contã a importância capital das nor
mas internaciOnaiS Contidas na Convenção sobre 
a liberdade sinâicaJ e a j:)roteçáo do direito de 
sindfcaUzaçáo, de 1948; na Convençao sobre o 
direitO de sindicalização e de negociação coletiva, 
-de 1949; na Recomendação sobre os tratados 
coletivos, de 1951; na Recomendação sobre con
ciliação e arbitragem voluntárias, de 1951; na 
Convenção e na Recomendação sobre as rela
ções de trabalho na administração pública, de 
1978, e na Cori.venção e na Recomendação sobre 
a administração do trabalho, de 1978; 

Corisid_~i'ando que deveriam produzir-se maio
res esforços para realizar os objetivos de tais nor
mas e especialmente os principias geraís enuncia
dos no art. 4_~ da_ Convenção sobre o direito de 
sindicaliz~ão e de negociação coletiva, de 1949, 
e no § 19 da Recomendação sobre os contratos 
coletivos, de 1951; 

Considerando, por coliseguínte,-que essas nor
mas deYefiam ser complementadas pOr medidas 
apropriadas, baseadas nas ditas normas e destinep. 
das a estimular a negociação coletiva livre e volun
tária; 

Após ter decidido adotar diversas proposições 
relativas_a_o-iriCentivo à negociação coletiva, ques
tão esta- que constitui o quarto pOnto da ordem 
do dia cl_a r~ião; e 

Depois de ter decidido que tais proposições 
devem se revestir da forma de uma convenção 
internacionâl, adota com a data de 19 de junho 
de mil novecentos e oitenta e um, a presente 
ConVenÇão, que poderá ser citada como a COn
venção sobre a negociação coletiva, de 1981: 

Parte L Campo de Aplicação e Defmições: 

Definições 

ARTIGO 1 

1. A presente Coiwenção aplica-se a todos os 
ramos da atividade económica. 

2. A JegisiaÇão ou a prática nacional poderá 
determinar até que ponto· as ~rantias previstas 
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na presente Convenção são apltcáveis às forças 
armadas e à polícia. 

3. No que se refere à__ administração pública, 
a legislação ou a prática nacional poderá fJXar 
modalidades particulares de aplicação desta Con
venção. 

ARTIG02 

Para efeito_ da presente Convenção, a expressão 
''negociação coletiva" compreende todas as ne
gociações que tenham lugar entre, de_ uma parte, 
um empregador, um grupo de empregadores ou 
uma organização ou várias organizações de em· 
pregadores; e, de outra parte, uma ou várias _orga
nizações de trabalhadores, com o fm de: 

a) fixar as condições de trabalho e emprego, 
ou 

b) regular as relações entre empregadores e 
trabalhadores, ou 

c) regular as relações entre os empregadores 
ou suas organizações e uma ou várias organi
zações de trabalhadores, ou alcançar todos estes 
objetivos de uma s6 vez. 

ARTIG03 

1. ~ando a lei ou a""prática nacional reco
nhecer a existência de representantes de trabalha
dores que correspondam à definição do anexo 
b) do artigo 3 da convenção sobre os represen
tantes dos trabalhadores, de 1971, a lei ou a prá
tica nacional poderá determinar até que ponto 
a expressão "negociação coletiva" pode igual
mente se estender, no interesse da presente Con
venção, às negociações com táis representantes. 

2. Quando, em virtude do que dispõe o § 19 
deste artigo, a expressão "negociação coletiva" 
incluir também as negociações com os represen
tantes_ dos trabalhadores a que se refere o pará
grafo mencionado, deverão ser adotadas, se ne
cessário, medidas apropriadas para garantir que 
a existência destes representantes nã"o seja utiliza. 
da em detrimento da posição das organizações 
de trabalhadores interessadas. 

PARTE II 
Métodos de ApUc:ação 

ARTIG04 

Na medida em que não se apliquem por mefo 
de contratos coletivos, laudos arbitrais ou qual
-quer-outrO meto-adequado à prática nacional, as 
disposições da presente Convençao deverão ser 
aplicadas por meio da legislação nacional. 

PARTE UI 
Estimulo à Negociação Coletlva 

ARTIG05 

1. Deverão ser adotadas medidas adequadas 
às condições nacionais no estímulo à_negociação 
coletiva. 

2. As medidas a que se refere o § 19 deste 
artigo devem prover que: 

a) a negociação ooletiva seja pOSSibilitada a 
todos os empregadores e a todas._Ç~§ __ cé;rtegorias 
de trabalhadores ~dos ramos de atMda<ie a que 
se aplique-a presente Convenção; 

b) a negociação coletiva seja progressiva
mente estendida a todas as matérias a qLte se 
referem o~ ao.e!'!:QS a),_ b) e c) do artigo 2 da pre
serite Convenção; 
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c) seja estimulado o estabele.cimento de nor
mas de procedimentos acorQadas entre as orgaili- _ 
zações de empregadores e as organlzações de 
trabalhadores; 

d) a negociação coletiva não seja impedida de
vido à inexistência ou ao caráter impróprio de 
tais normas; 

e) os órgãos e procedimentos de resolução 
dos conflitos trabalhis~s sejam concedidos de 
ta1 maneira que possam contribuir para o estímulo 
à negociação coletiva. 

ARTIG06 

As disposições da presente Convenção não 
obstruirão o funcionamento de sistemas de rela
ções de trabalho, nos quais a negociação coletiva 
ocorra nvm quadro de mecanismos ou de institui
ções de conç:il~ção qu de arbitragem, ou de am
bos, nos quais tomem parte volu_nta,riamente _as 
partes na negociação coletiva. 

ARTIGO? 

As medidas adotadas pelas autoridade~ públi
cas para estimu1ar o desenvolvimento da negocia
ção coleti.va deverão ser objeto de consultas pré
vias e, quando possíveL de acordos entre as a_utori
dades públicas e as_ organizações patronais e as 
de trabalhadores. 

ARTIGO-e 
As medidas previstas com o fito de estimu1ar 

a negociação coletiva não deverão ser con<:ebidçl_s 
ou aplicadas de modo a obstruir a liberdade de 
negociação coletiva. 

PARTE IV 

Disposições Finais 
ARllG09 

A presente Convenção não revê nenhuma con
venção ou rec0111~ndação ip.temacione.l de traba-
lho existente. -- -- ----~-

ARTIGO lO 

As r.atificações formais da presente Converição 
serão comunicadas, a fim de serem registradas, 
ao Diretor-Geral da Repartição Internacional dQ 
Trabalho. 

ARTIGO 11 

1. Esta Conv~nÇãO Obrigará apenas os Mem
bros da Organização Internacional do_ T rabalh_o 
cujas ratificações. tenham sido registradas pelo 
Diretor-Geral. 

2. Entrará em vigor doze meses após a data 
em que as ratificações de dois Membros tenham 
sido registradas pelo Diretor-GeraJ. 

3. A partir do referido momento, esta Cofiven~ 
ção entrará_ em vigor, para cada Membro, doze 
meses após a data em que tenha sido registrada 
sua ratificação. 

ARTIGO 12 

1. T ado Membro que tenha ratificado esta 
Convenção poderá denunciá-la ao término de um 
período ele dez anos, a partir da data em que 
tenha entrado em vigor, mediante _aia conluni
cada, para seu registro, ao Diretor~Geral da secre
taria Internacional do Trabalho. A denúncia não 
surtirá efeitos até um ?JnO a~- a data em que 
tenha sido registrada. 

2. T ado membro que tenha ratificado esta 
Convenção e que, no prazo de um ano após a 
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expiração do periodo de dez anos mencionado 
l)O parágrafo precedente, não faça uso do direito 
de denúncia previsto iieste artigO ficará obrigado 
dwante um novo período de dez anos e, futura
mente, poderá denunciar esta ConVenÇão por 
ocasião da expiração de cada período de dez anos, 
nªs conâições previ~as ileste artigo. 

ARTIG013 
i. O Diretor-Geral da Repartição Internacional 

-do Trabalho notificará todos os membros da Or
ganização Internacional do Trabalho o registro -
de quantas ratificações, declarações e denúncias 
lhe tenham sido comunicadas pelos mefnbros 
da Orgaií.ila:ção. - -

2. Ao notificar ao$ membrçs da organização 
-O-registro da segunda ratificação que lhe tenha 
Sido comunicada, o Diretor-Geral informará aos 
membros da Organização sobre a _ç:!~ta em que 
-entrará em vigór a presente Convenção. 

ARTIGO 14 
O Diretor-Geral d{l Secretaria lntemaciona1 do 

Trabalho apresentará ao Secretário-Geral àas Na
ções Unidas, de acordo com o registro ~ em con
formidade com o art. 102 da Carta das _Nações 
Unidas, uma informação completa sobre todas 
as ratificações, declarações e atas de denúncia 
que, de acordo com os artigos precedentes, te-

- _nharn sl_do registradas. 

MTIGO 15. 
=Sempre que julgar necessário, o Conselho de 

Administração da Secretaria Internacional do Tra
balho apresentará à Conferência uma memória 
sobre a aplicação da Convenção e considerará 
a conveniência de incluir na ordem do dia da 
Conferência a questão de sua revisão total ou 
parcial. 

ARTIGO 16. 

1, Caso a CQnferência a dote uma nova Con
-: __ venção qUe implique uma revlsi3,o_tota1 oU parcial 
---aa presente, e a menos que -~ nbV_a convenção 

contenha disposições contrárias: . _ _ _ 
a) a ratificação, por um Membro, da nova 

convenção tevisora Implicará, ipso jure, a denún
:cta imediat4 désta Convenção, _não obstante as 
diSpOsições Contidas no arl 1_2, desde que a nova 
convenção revisora te:nhB; entrado-em yigÓr; 

b) a partir da data em que entre em vigor 
a nova conVEfnçãO revisora, a presente Convenção 
cessará de esW aberto __ à ratificaçãó- Pelos mem-
Oras... _ - · . 

_ · 2. Esta Convenção continuará ·em vigor em 
_guãlqUer hiPótese, para aqUeles merTibrOs que 
_éderihaffi-rãfi'fiCãâo, em sua forma e conteúdo 
afuats, e nãO l:enhâm ratificado a cpm;enção revi-
sora · ' -·· ' 

ARTIGO 17 

"As versões inglesa e fr.;J.ncesa deSta Convenção · 
· -SãõTgUaJmente aUfênticas. · · 

Aviso n' 395-SAP. 
Em 12 de maio de 1988 

-~ Sua Excelência o Senhor 
Deputado Paes de Andr:ad_e 
DD. Primeiro-8e:Gretário da Câmara elos Depu-
tados -
Brasília-DF 

Excelentíssimo 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 das Rela
ções _Exteriores, relativa ao texto da CÓnvenção 
n? 154, da Organização Internacional do-TrabaJho 
(OIT), sobre a promoção da negociação ~oletiva, 
adotada.em Genebra em 1981, durantea67•Ses
são da Conferência IntemacionaJ do Trabalho. 

AproVeitO a oportunidade para renovar a Vossa 
Excelênci"- protestos de eJevada estima e conside
ração.- RoqaJdo Costa Couto, Ministro-Chefe 
do Gabinete :ivi1. . 

À Cor .issão de Relações EXteriores. 

PROJETO DE DECRETO LEGIS-
. lATIVO 

N• 16, de 1988 
(1'1' 21/88, na Câmara dos Deputados) 

.. Aprova 9 texto da C()nvenção n9140, 
ela Organização lntemadonal do Traba
lho - orr, sobre a Hcença remunerada 
para estudos, adotada em Genebra, em 
1974, dmante a 59" Reunião da Confe
rencla. Internacional dO Trabaltio. 

O Congresso Nacional decreta: 
Arl 19 Fica aprovado o texto da Convenção 

_ n9 140, da Organização lnte_m_acionaJ do Trabalho 
-Orr,-sobre a licença reml.lllerada para estudos, 
adotada _em Genebra, em 197 4, dwante a 59• 
Reunião da Conferência Internacional do T raba
lho. 

Art. 2? Este decreto legislativo entra em vigor 
na data de sua publicação. 

MENSAGEM N•!96, DE1988 

Excelentissimos Senhores Membros do Con· 
gresso Naclon.al: _ _ 

E:ril c;:onformidade com o djsposto no art 44, 
inciso I, da Constituição Federal, tenho a honrã 
de submeter à elevada consideração 9e Vossas 
Excelênçias, acompanhado de exposição de mo
tivos do Senhor Ministro de Estado das Relações 
Exteriores, o texto da ConVWtção n? 140, da Orga· 
nizaçâo Internacional do Trabalho (OIT), relativa 
à licença remunerada para estudos, adotada em 
Genebra_em 1974, durante a 59• Sessão da Confe-
rência Internacional do Trabalho. · 

Brasília, 12 de maio de 1988.-J~ Samey. 

EXI'OSiçfi,O DE MOTIVOS N• DIE/DAJ/SCR/114/ 
PEMU OIT LOO, DE 26 DE ABRIL DE I 988, 
DO SENHOR MINISlRO DEESTAÕO DAS RE
CAÇôES"_EXfERIORES. 

A Sua Excelência o Senhor 
Doutor José Sam-ey, 
Presidente da República. 

Senhor Presidente: 
Tenho a honra de submeter ~ alta apreciação 

de Vossa Excelência, acompanhados de projeto 
d~ mensagem ao Cóngresso1 o teXtO da Corwen
ção nç 140, da Organização Internacional do Tra· 
balhCi (OIT), sobre a licença remunerada para es· 
tudos. 
-- 2: A Conven_ção_n? 140 fqi a dotada na sg. Reu

nião da Conferência lntemac:ional dQ tral>ã.lho, 
que se realizou em Qenebra em 1974. O referido 
texto foi examinado tanto pela ComiSsão Tripã.rtite 

. instituída pelo Senhor Ministro de EstaQ,a do T ra
balho através da Portaria n9 3364, de 30 de outu
bro de 1986. quanto pela Comissão de Direito 
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do Trabalho. Nesses órgãos recebeu parecer favo
rável à sua ratificação, acolhido pelo Senhor Minis~ 
tro do Trabalho. 

3. Ao ratificar a referida Convenção, cada País
membro se obriga a formular e aplicar uma polí
tica que vise a promover o instituto da Ucença 
remunerada para educação, entendida essa ex
pressão como licença autorizada a um trabalha
dor para fins educativos, por período determina
do, durante as horas de trabalho, com o paga
mento de remuneração correspondente. 

4. A política acima referida deverá ter por obje
tivo contribuir para a aquisição, desenvolvimento 
e adaptação das qualificações profissionais ne
cessárias à profissão; a participação ativa e com
petente dos trabalhadores na vida da empresa 
e da comunidade; a promoção humana, social 
e cuhural dos trabalhadores; e de modo geral, 
fornecer a educação e a formação permanentes 
e apropriadas que facilitem a adaptação dos traba
lhadores às exigências da vida atual. 

5. ConSultadas a esse respeito, a COnfederação 
Nacional dos Trabalhadores na Indústria, a Confe
deração Nacional das Profissões Uberais, a Cem
federação Nacional dos Trabalhadores no Comér
cio, a Confederação Nacional da Indústria, a Con
federação NacionaJ dos Transportes T~rrestres e 
a Confederação Nacional do Comércio manifesta
ram-se igualmente favoráveis à ratificação da 
Convenção n9 140, não sendo necessária, neste 
caso, alteração da legislação em vigor. 

6. Conforme é do conhecimento de Vossa Ex
celência, o art. 19 da ConstibiiÇàO -da OIT_estabe
lece que as Convenções adotadas pela Confe
rência Internacional do Trabalho sejam subme
tidas às autoridades competentes no prazo de 
dezoito meses a contar do término da Sessão 
da Conferência. 

7. Nessas condições, venho solicitar ~ Vossa 
Excelência que, se assim houver por bem, se dig
ne mandar ao exame do Congresso Nacional o 
anexo texto da Convenção no 140, da OIT, sobre 
a licença remunerada para estudos. 

Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa 
Excelência, Senhor Presidente, os protestos do 
meu mais profundo respeito.- Paulo de Tarso 
flexaUma. 

CON~CJA INTERNACIONAL 
DO TRAilAU{O ~ 

Convenção D9 140 

CONVENÇÃO RElATIVA A UCENÇA 
REMUNERADA DE ESTUDOS 

A Conferência Geral da Organização Interna
cional do Trabalho: 

Convocada em Genebra pelo COnselho de Ad
ministração da Repartição Internacional do Traba
lho, e reunida naqueJa cidade em 5 de junho de 
1974, em sua qüinquagésima nona edição; 

Tendo em conta que o art. 26 da Declaração 
Universal dos Direitos Humanos proclama que 
toda pessoa tem direito à educação; 

Tendo em conta, além disso, que as dispo
sições existentes nas atuais recomendações inter~ 
nacionais do trabalho em matéria de formação 
profissional e de proteção dos representantes dos 
trabaJhadores, que prevêem licenças temporárias 
para os trabalhadores ou a concessão àqueles 
de tempo livre, a fim de que participem de progra
mas de formação ou de ,educação; 
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Considerando que a necessidade de educação 
e formação permanentes em relação ao desenvol
vimellto çientífico e técnico e a transformação 
constante do sistema de relações econõmicas e 
sociais exigem uma regulação adequada da licen~ 
ça com fins de educação e de formação, com 
o propósito' ·<fe responder aos novos objetivos, 
aspirações e necessidades de caráter social, eco
nômico, tecnológico e cultural; 

Reconhecendo que a licença remunerada de 
estudos deveria ser considerada um meio que 
permitiria responder às necessidades reais de ca
da trabalhador na sociedade contemporânea; 

Considerando que a licença remunerada de es
tudos deveria conceber~se em função de uma 
política _de educação e formação permanentes, 
cuja aplicaÇãO deveria ser efetivada de maneira 
progressiva e eficaz; 

Depois de ter decidido adotar diversas propo
sições relativas à licença l'emunerada de estudos, 
questão que constitui o quarto ponto de sua or~ 
dem do "dia, e: ~-

. Depois de ter decidido que tais proposições 
;;tSSumam a forma de uma convenção interna
cional, adota. com a data de _vint~ e quatro de 
junho de mil novecentos e setenta e quatro. A 
presente Convenção poderá ser citada como a 
COh'lienÇ:ão sobre _a licença remunerada de estu
dos, de 1974: 

ARTIGO! 

Para efeito da presente Convenção, a expressão 
"licença remunerada de estudos" significa uma 
licença concebida aos trabalhadores, com fins 
educativos, por um período determinado, durante 
as horas de trabalho e com o pagamento _de pres~ 
tações econô-mica.S .adequa4as. 

ARTIG02 

Caaa Membro deVerá formular e levar a cabo 
uma política para estimular, de acordo com os 
métodos apropriados às condições e práticas na
cionais, e por etapas, se assim for necessário, 
a conCessãO de licença remwlerada com~o obje-
tivo de: -

a) formação profissional em todos os níveis; 
b) educação geral, social ou dvica; 
c) educação sindical. 

ARTIG03 

_A polítiCa a qu-=e se refeie ~ ~go anterior deverá 
ter por objetivo contribuir, segundq diferentes mo
da] idades, se assim for necessário, para: 

a) a ~aqiiístç'áo, desenvolvlmerità e adaptação
das qualificações profiSsionais e funcionais e ao 
incentivo ao emprego e à segurança no emprego, 
em condições de desenvolvimentQ científico e 
técnico e de_ trans(ormação económica e estru
tural; 

b) a participação ativa e competente dos tra
balhadores e_ seus representantes na vida da em~ 
presa e d~ corn_uni_t;lade_; _ _ _ __ __ _ 

c) a promoção humana, social e cultural dos 
trabalhadores; e _ 

d) de maneira geral, favorecer uma educação 
e uma formação permanentes e apropriadas que 
facilitem a adaptação dos trabalhadores às exi
gências da vida atual. 

ARTIGO <I 

Esta política deverá levar em conta o grau de 
desenvolvimento e as necessidades particulares_ 
do pais e dos diferentes setores de atividade e 
deverá coordenar-se com as políticas gerais em 
matéria de emprego, educação e formação profis~ 
sional e com as políticas relativas à duração do 
trabalho, e levar em consideração, nos casos devi
dos, as variações sazon.ãis na duração ou no volu
me do trabalho. 

ARTIG05 

A concessão da licença remunerada de estudos 
poderá se dar mediante a legislação nacional, os 
contratos coletivos, os laudos arbitrais, ou de_qual
quer outro modo compatível com a prática na~ 
clonai. 

~~ARTIGO 6 

As autoridades públicas, as organizações de 
empregadores e trabalhadores e as instituições 
ou organismos dedicados à educação ou à forma
ção deverão associar seus esforços, de acordo 
com as condições e práticas nacionais, para ele~ 
borar e pôr em prática a política destinada a esti
mular a licença remunerada de estudos. 

ARTJG07-

0 financiamento dos sistemas de licença remu
nerada de estudos deverá efetuar-se de rorma 
regular, adequada e de acordo com a prática na
dona!. 

ARTIGO 8 

A licença remunerada de estudos não deverá 
ser negada aos trabalhadores por motivos de raça, 
cor, sexo, religião, opinião pública, ascendência 
nacional ou origem social. -

ARTIG09 

Quando for necessário, deverão ser estabele
cidas disposições especiais sobre a licença remu
nerada de estudos: 

a) nos_ casos em que categorias particulares 
de trabalhadores, tais_ oomo os tJ:abalhadores de 
peqUenas empresas, os trabalhadores rurais e ou
tros que vivam em z-onas isoladas, os trabalha
dores por turno_s ou os trabalhadores com respon
sabilidades familiares, _tenham dificuldade para 
ajustar-se ao sistema geral; 

~~>) !}OS casos ~1'!1. que categ()rias particulares 
de empresas, como as empresas pequenas ou 
as empresas sazonais, tenham dificuldade para 
ajustar-se ao sistema geral, na certeza de que 
os trabalhadores destas empresas não _serão pri
vados do beneficio da iicençá remunerada de es
tudos. 

. ARTIGO 10 

As condiçõ~e,s de elegibilidade dos l:fabalhado
res_a serem beneficiados pela licença remunerada 
de estudos poderão variar segundo os objetivos 
da licença remunerada de estudos sejam: 

a) a forinação profissional em todos os níveis; 
b) a educação geral, social ou._cívica; 
c) a educação sindical. 

ARTIGO 11 
~ . ~ 

O período da licença remunerada de estudos 
deverá coincidir com um perfodo de trabalho efe
tivo, para efeito de que sejam determinados _os 
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direitos a triJ:>utos soci.?~i.s. e outros direitos que 
derivem da relação de emprego- de acordo com 
o previsto na legislação nacional, os contratos 
c:oletivos, os laudos arbitrais ou qualquer outro 
método compatível coin a prática nOCional. 

ARTIGO 12 

.As ratificações da presente Convenção serão 
comurúcadas, para seu registro, ao Diretor..Qeral 
da Repartição Internacional do Trabalho. 

ARTIGO 13 

I. Esta Corivenção obrigará un!camente aque-
les Membros da Oraganização lntemadonal do 
Trabalho cujas ratificações tenham sido registra
das pelo Dlretor-Geral. 

2. Entrará em vigor doze meses depois da data 
em que: as ratifkações de dois dos Membros te
nham sido registradas pefo Diretor-Geral, 

3. A partir desse momento, esta ConVenção 
entrará em vigor, para- cáda Membro, doze m~ses 
após a data em que tenha sido reali_zada sua_ r~fi
cação. 

ARTIGO 14 

1. Todo Membro que tenha ratific:~do esta 
Conveliçâo poderá de11unci4~1o ao expirar um pe
ríodo de dez anos, a partir da data em que tenha 
entrado em vigor, mediante uma ata cOmunicada, 
para efeito de registro, ao Diretor-Get_al da Repar:
tição lntemadona1 do Trabalho. A áeri-úri.c:ia não 
surtirá efeito até um ano após a data em que 
tenha sido registrada. 

2. To do Membro que tenha ratificado esta 
Convenção e que, num prazo de um ano após 
expirar o mencionado período de dez anos, não 
faça uso do direito de. denúncia previsto neste 
artigo ficará obrigado durante um novo período 
de dez anos, podendo, futuramente, denunciar 
esta Convenção apenas ao expirar cada pet'iodo 
de dez anos, nas condições previstas neste artigo. 

ARTIGO 15 

1. O Diretor-GeraJ da Repartição IDtemacional 
do Trabalho notificará todos os Membros da. Or
ganização Internacional dO 'Trabalho- do regístr(> 
de quantas notificações, declarações e denúncias 
lhe comuniquem os Membros da Organização. 

2. Ao notificar os Membros da Organização do 
registro da segunda ratificação que lhe tenha sido 
comunicada, o Diretor-Geral chamará a atençãQ 
dos Membros da-ofganização _,Para a data effi que 
entrará em vigor a nova Convenção. 

ARTIGO 16 

O Diretor-Geral da Repartição lntemaciona1 do 
Trabalho apresentará ao SeCretárto-Geral das Na
ções Unidas, para efeito de registro e em confor
midade com o artigo 102 da Carta das Nações 
UnidaS, wna informação c:::ompleta sobre todas 
as ratificações, declarações e atas de denúnci~ 
que tenham stdo registradas de acordo com os 
artigos precedentes. --

ARTIGO 17 

Sempre que julgar necessário, o Conse~ho_ d~ 
Admirüstração da S~e~Da Internacional do TI"_?-· 
balho apresentará à Conferência uma memóna 
sobre a aplicação da Coqvenção e considera_rá 
a conveniência de incluir na ordem do dia da 

Coô.ferêflcia a questão de sua revisão total ou 
parcial. - -

ARTIGO lll-

1. Caso a conferência- adote uma nova Con
venção que implique a_ revisão total ou parcial 
da presente, e a menos que a nova Convenção 
cQntenha disposições em contrário: 

a) a ratificação, por um Membro, da nova Con .. 
vehção revisora implicará, ipso jtlre,a denúncia 
imedidata desta Convenção, n~ obstante as dis~ 
posições contidas no artigo 14, desde que a nova 
Convenção reVisora tenha entrado em vigor; 

b) a partir da data em que entre em vigor a 
nova Convenção revisora, a presente Coi')Venç~o 
c_gssará de estar aberta à ratificação por parte 
dos Membros. 

2.- Esta convenção cqntinuará em Vigor em 
qualquer hipótese, em sua forma e conteúdo 
atuais, para os M~mbros que o tenham ratificado 
e não ratifiquem a Convens;ão revisora. 

ARTIGO 19 

_As versões inglesa e francesa do textQ da Con
venção-são igualmente autêntic:::as. 

Aviso n' 396-SAP. 
_ Em 12 de maio de 1988 

A Sua Excelência o Senhor 
Deputado Paes de Andrade 
DD. Primeiro-Secretário da Câmara dos Depu
tados 
Brasma-DF 

Exc:elentísStinb Senhor Primeiro~Secretárlo: 
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 das Rela
_ções Exteriores, relativa ao texto da Convenção 
n9140, da Organização lnteinadonal do Traba1ho 
(om. sobre a licença remunerada para estudos 
adotada em Cienebra em 1974, durante a 59~ Ses
são da Conferência IntemacionaJ.do Trabalho. 
, Aproveito a oPortunidade para renovar a Vossa 
Excelênc:ia protestos de elevada estima e conside
ração.-Ronaldo Costa Couto, Ministro~Chefe 
do Gabinete Civil. 

- À Comissão de Relações Exten"ores. 

Oficio do Primeiro-Secretário da Câmara 
dos Deputados. 

N9 101/88, de 30 de junho do corrente ~o. 
comunicando a aprovação, sem emendas, o Pro
jeto de Lei do Senado n' 154 de 1986 (n' 8216186, 
naquela Casa), d.e autoria do Senador Alfredo 
·campos, que "Cria Junta de ConCiliaç_ão e Julga
mento na 3~RegiãodaJustiça do Trabalho". (Pro
jeto enviado à sanção em 30-6-88.) 
OF. n' 848188-GAG 

Brasília. 28 de junho de_ J988 
Senhor Presidente, 
C:Umpore-me o dever de comunicar-lhe o recebi

mento do Oficio n9 152/QP/88, de 23 do corrente, 
efn que VoSsa Excelência transmite protesto des

-sã Cãsa pelos lamentáveis acontecimentos regis
trados, na última semana, no Bloco D da SQS 
309, imóvel residenc:::ial e propriedade do Senado 
Fedefal. · "-- --
- -Em ãn.eXo itlé fOram encaminhadas cópias dos 
relatórios enviados à Primeira Secretaria do Sena
do a respeito daquelas ocorrências. 

Julho de 1988 

Informo a Vossa ExcelêncLa que segunda-feira, 
dia 27, recomendei ao Senhor Secretário de Se
gurança- Pública a imediata constituição de Co
missão Especial de Investigação para apurar as 
circunstâncias e as responsabilidades que envol
veram aquele episódio. 

Estou anexando, ao presente ofício, cópia da 
_portaria que cria a referida COmissão. . 

Reitero. nesta oportunidade, a manifestação 
que lhe fiZ pessoalmente, em nome do Gover
nador José Aparecido de Oliveira e no meu pró
prio, ern visita ao s_eu (i;Winete, no dia _de hoje, 
do profundo respeito e co_nsideração do Governo 
do Distrito Federal_ ao Poder Legislativo, base ~s
sen<:ial. do tegime democrático, que todos preten
demos consolidado em defmitivo ern nosso País. 

A Vossa Excelência reftõV:o"a expressão do meu 
elevado apreço. - Guy Alfonso de Ab:IJelda 
GonçalVes, Governador do Distrito Federal, 
Substituto. 

PORTARIA DE 28 DE J(INHO DE 1988 

O Secretário de Segurança Pública do Disbito 
Federal, no uso de suas atribuições legais, Re
solve: 

Constituir Comiss'ão Especia1 de Investigação, 
iii.tegradá.- pelos Delegados de Polícia Dr. Cesar 
Aded Paz, Dr. José Roriz Tormim e pelo Tenente 
Coronel OOPM !saias Silveira, para, sob a presi
dência do primeiro e no prazo de 45 (quarenta 
e cinco)_ ctias, apurar as responsabilidades e as 
cir<:unstâncias em que ocorreu a diligênc:ia poli
cial realizada no Bloco_:'Q" da SQS 309, no d!a 
22~6:-88, enVolvendo veículos de propriedade do 
Senador Olavo Pires. · 

Bras ma. 28 de junho de 1988- João Manoel 
SJmch Brochado, Secretário de Segurança Pú
blica. 

O SR. PRESIDENTE (H~bertq Lt~cena) -
O Expediente lido vai à publica~o. . 

SQ_bre a rnesa, projeto de let que vai ser Ilda 
pelo sr. 1~'-5ecretárlo. 
_ t lido o seguinte 

PROJETO DE LEI DO SENADO 
N' 54, DE 1988 

Dispõe sobre o Ouvidor-Geral e dá 
outras providências. 

O Congresso Naciqnal decreta: 

_Art. 1 ~ Na exe<::ução das funções de flscali
zação e ContrQ)e dos atas d~ ~ministração públi
ca, observada a competência de outros órgãos, 
atuará, corn as atribuiÇões previstas nesta lei, o 
Ouvldor-Qeral. 

§ 19 O Ouvfdor-Gera1,~ eScOlhido pelo Con· 
gre~ss:o- Nacional para um mandato de 2 (dois) 
anos, renovável uma única vez. será indicado pela 
Mesa do Congresso Nacional, dentre os integran
tes _do Ministério Público FederaL _ 

§ 29 O Poder Executivo proVIde-nciará, de 
imediato. a cessão do funcionário que for esco
Ihiêlo p'ara Õ exti'clcio das funções de que trata 
esta lei. 

Art.- 29 Incluem-se entre as atribuições do Ou· 
vidor-Geral: 
1-velar pelo cumprirnénto da lei e demais dis· 

posições por parte da administração; 
n-proteger o cidadão com relação a ações 

ou omissões lesivas a se.us interesses, quando 
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atriblÚdas a titular ou responsável por carg_o- O!J 
função pública; -

III-resceber e apurar queixas ou denúncias 
apresentadas por quem se considere prejudicado 
por J4ro da Administração; 

IV -zelar pela celeridade e racionaJização dos 
procedimentos administrativos; 

V-criticar e censurar atas da Administração 
Pública e recomendar as c_orreções e meJhoria 
do serviço público em geral; 

VI- defender a ecologia, os direitos do consu
midor e demais interesses do cidadão. 

Arl 39 O Ouv:idor-Gera1 será substituído, nos 
seus impedimentos, pelo Ouvidor Substituto, es
colhido, conjuntamente com aquele, nas mesmas 
condições estabelecidas no parágrafo 1 o do artigo 
1' 

Art 4~ OsMinistrosdeEstadaedemaisauto
ridades, e os funcionários que lhes forem subordi
n~dos, devem dispensar ao Ouvidor-Geral o apoio 
e informações por ele solicitados. necessários ao 
desempenho de suas atribuições. 

Parágrafo único. O Ouvidor-Geral terá acesso 
aos arquivos e documentos sob a guarda de qual
quer repartição ou autoridade. 

Arl 59- O Ouvi.dor-Gera!Proporá açá6judicial 
quando se fizer necessário ao cumprimento de 
suas atribuições e poderá determinar o arquiva
mento de qualquer queixa ou denúncia que consi
derar irrelevante. 

Parágrafo único. Poderá, ainda, demandar em 
juízo na defesa de legitimas interesses comuni
tários, bem como daqueJes de que são titulares 
relevantes seguimentos sociais, entidades repre
sentativas da sociedade ou indivíduos, ainda que 
carecedores de ação na fonna do disposto no 
Código de Processo Civil, em casos tais como: 

a) proteção ao consumidor; 
b) preseJVação do património histórico, cultural 

e artístico; 
c) defesa das condições ecológicas. 
Arl 69 O Ouvidor-Geral apresentará relat9rio 

anual de suas atividades ao Congresso Nacional. 
Art. 79 O Ouvidor-Geral e o o..Mdor Subs

titUto exercerão suas funções sem prejuízo dos 
direitos e vantagens do cargo de que são titulares. 

Art. 89 O C6rigresso Nacional poderá, a qual
quer tempo, destituir o Ouvidor-Geral que decair 
de sua confiança. 

Art 9'? Se, durante o período de recesso do 
Congresso Nacional, ocorrer impedimento ou 
afastamento definitivo do Ouvidor-Geral e de seu 
substituto, o Presidente do Senado Federal desig
nará quem o suceda até a reabertura dos traba
lhos legislativos, quando proceder-se-á na forma 
do parágrafo 19 do artigo 1 ~ 

Art. 1 O. Esta lei entra em vigor na. data de 
sua publicação. 

Art. 1 1. Revogam-se as disposições em con
trário. 

Justificação 

É indisPensável dotar-se o País de um instru
mento democrático de defesa dos direitos do ci
dadão e de aperfeiçoamento constante dos servi
ços públicos. 

DeFensor do povo, comissário parlamentat, ou
vidor geral, ou, na expressão universal de sua con': 
cepção, o Ombudsman, é instituição que, criada 
há quase dois séculos, tem colaborado no pro
cesso da construção democrática de importantes 
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países-ao mundo, desde os mais desenvolvidos, 
àqueles de peculiaridades semelhantes às nossas. 
República Federal da Alemanha, Canadá, Dina
marca, Estados Unidos. Finlândia, Inglaterra, Is
rael, Iugoslávia, Noruega, Nova Zelândia, Polónia, 
Rússia, Suécia, Espanha, são exemplos de nações 
que se _utilizam desse mecanismo, com inesti
_mável proveito R3ra o permanente aperfeiçoa
mento de suas_ instituições. 

A Argentina acaba de instituir, há pouco mais 
de um mês, o Ombudsman - o Controlador 
Geral Comuoal, denor;ninação com que lhe foi 
atribuída a missão de trazer à população daquele 
País os benefícios do serviço público. 

A Nação brasileira, inquieta ante oS efeitos da
nosos de uma crise de alongada duração, não 
se _compraz em assistir ~ postura do Estado que 
oneia seus orçamentos, custeando uma burocra
cia hipertrofiada, que se excede no exerciclo -de 
atividades_ próprias da sociedade civil, e se omite 
na prestaÇão de muitos dos serviços caracterís
tic:os do seu dever. 

Enquanto rião se puser em prática mecaniSmo 
eficaz para a racionalização dos métodos de ges
tão da atividade estatal, conduzindo-a pelos ru
mos da vontade dos cidadãos, contribuintes, con
sumidores, pautando-a segundo os ditames das 
aspirações nacionais, sOmente se agravará o dis
tanciamento_entre sociedade e Estado, indivíduo 
e Administração. 

A AdrriiilíSfraçãõ, para c"umprir com suas finali
dades, não deve postergar os interesses indivi
duais, relegando o cidadão desprotegido e impo
tente diante de uma poderosa e hermética buro
cracia oficial. Não raro sucede que, em face da 
lentidão e qg_custos eJeyados.das procedimentos 
qúe caracterizam a burocracia excessimente im
pessoal e complicada, o indMduo se sente impos
sibilitado de reclamar contra os atas lesivos a seus 

- ínteresses~. 

Visando .a CQJJeção de injustas distorções dessa 
o_rdem, busca-se, c_om o presente projeto, a insti
tujção_d_o_Ombud$man entre nós, com a deno
minação de Ouvidor-Geral. Medida idêntica havía
mos, a1lás, pfop-osto a esta Casa, êm ·1984, com 
o projeto de ne 266, que teVe encerrada a Sua 
tramitação pela supeJVeniência de nova Legisla
tura. 

Com a Sua criação por lei, o Parlamento brasi
leiro_contará com valioso instrumento para o exer
cício da sua competência constitucional de fisca
lizar e controlar os atas do Poder Executivo. 

Ao OuVidOr-Geral, escolhido pelo COngresso 
Naciomll entre os integrantes ào Ministério Públi
co- FederaJ; competirá exercer a fiscalização- da 
ad_miilistraçãa pública, velar pelo cumprimento 
da lei e demais disposições por parte dos órgãos 
e entidades administrativas, além de receber-e 
apurar queixas de quem se sentir prejudicado por 
açõe:S ou· omiSSões doS responsáveis pelos servi
ços públicos. 

CorripetE:-lhe, ainda, de modo especial, a pre
se!VB.ção da ecologia contra danos causados pela 
prática iriadequada do processo urbano e indus
triaL 

Estarão, igualmente, ao amparo- da ação do 
Ouvidor-Geral os direitos do consumidor que, 
apesar da profusão de leis e regulamentos dispon
do sobre os seus benefícios, necessita, contudo, 
de que, investido de poderes específicos, assegure 
o Seu cumprimento e aplicaÇão. 

Sexta-feira 1 1967 

Com efdto, _ soinam-se em centenas as _leis, 
decretos, resoluções, que pretendem exigir dos 
prestadores de bens e serviços conduta judiciosa 
e adequada com relação ao consumidor. Mas 
ocorre ai muita ·aistãnda entre a intenÇãO dos 
legisladores e a eficácia do_s seus propósitos. Con
vém, então, que pela ação de um fiscal da admi
nistraÇão" e defensor dos interesses dos consumi
dores, esses abjetivos da legislação resultem con
cretizados. 

Caberá ao Ouvidor-Geral atuar, também, na de
fesa daqueles interesses difusos que, por se fun
damentarem na pretensão do cidadão isolada
mehte- coilsíderado, porém solidário com outros 
pela existência de uma identidade comum de fato, 
não contam com a mesma tutela jurídi~ confe
rida aos interesses propriamente coletivos, que 
se caracterizam pela existência de um vínculo de 
natureza juridlca ou social. Esses in~resse:s., ~orno 
é sabido, se referem a direitos reconhecidos ao 
cidadão, que lhe devem ser eficazmente assegu
rados, no sentid.o de fazer prevalecer, por exem
plo, a preservação e melhoria das condições eco
lógicas; o património histórico, cultural e artístico; 
a qua1idade dos bens e serviços oferecidos aos 
consumidores, entre outros relevantes interesses. 

É pata tbmar efetiva a afirmação desse direito 
que; no parágrafo único do artigo 59 do presente 
projeto, prevê·se a faculdade de o Ouvidor-Geral 
demandarjudicialmente na defesa de quem, care
cedor de ação por falta de legitimidade processual 
- nos temos do Código de Processo Civil -
não cQnta com disposição lega1 que lhe ãssegure 
propor em ji.úro. --

A medida, ora proposta, uma vez acatada, con· 
ferirá aO cidadão valioso instrumento _de defesa 
contra ó arbítrio do Estado, modernizando-se, 
dessa forma, o modelo institucional brasileirO pela 
ampliação e afrrmação das franquias_e dos valores 
{lin4amentais_da_p_essoa humana. que- na con
formidade dos princípios básicos do liberalismo 
-deve atuar como agente e destinatário da ação 
benéfica, que é dever do Estado,_ e não sujeito 
passivo _de _sua tutela discricionária,. qUe se deve 
eliminar. Esse rbteiro_âemocrátíco se perf<iz. par~ 
tanto, hã valorização do cidadão perante o Poder 
Público. _ _ 

Em face do exposto, esperamos contar coln 
o apoió-dos ilustres Pares a fim de que o projeto 
possa converter-se em lei, contribuindo, dessa for
ma, o CongreSso Nacional no sentido de ser a_do
tada instituiÇão _do mais expressivo -valor para a 
realização dos princípios da moderna demoCra
cia. 

Sala das Sessões, 30 de junho de 1988. -
Seriador Marco Ma.clel. 

O SR. PRESIDEriTE (Humberto Lucena) -
O projeto lidO vai à publicação. 

Sobre ames~ comunicação-que será lida pelo 
Sr. Primeiro-8ecretário. -

É Üda a seguinte 
Brasílí~ 28 de junho de 1988 

Senhor Presidente, 
Comunícamos a V. Ex', nos termos do Regi

mento Interno desta Casa, que passamOs a cOns
tituir a bancada do Partido da Social Democracia 
Brasileira, para a qual indicamos como Líder o 
Senador _Feinando Henrique Cardoso. 
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Aproveitamos a oportunidade para renovar a 
V. Ex' nossos protestos de alta estima e_ distinta 
consideração.- Fernando lfenrlque Cardoso 
-José Rlcha- Mário Covas -Chagas Ro
drigues -Monso Arlnos- Pompeu de Sou
sa - José Paulo Blsol. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -
A comunicação lida . vai à publicação 

O Sr. Marcondes Qadelba- Sr. Presidente, 
peço a palavra para uma questão de ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -
COncedo a palavra a V. Ex', pará uma questão 
de_ordem. 

O SR. MARCONDES GADEI..HA (PFL -
PB. Para uma questão de ordem. Sem revisão 
do orador.) -Sr. Presidente: 

Indago à Mesa se há algum expediente do Tri
bunal Superior Eleitoral que dê conta da existên
cia desse Partido que acaba de indicar o seu Líder 
ao -conhecimento da Casa. Indago, também, a 
V. Ex' Se há algum documento que dê conta da 
existência desse Partido, oficialmente? 

_O SR. PRESIDEN'I'E (Humberto Lucena) -
Evidentemente, não tenho nenhum documento 
do Tnbunal Superior Eleitoral, porque o Partido, 
ao que me consta, nobre Uder, está em fase de 
constituição. 

OSR. MARCONDES GADELIIA-Sr. Pre
sidente, esta é a razi!o da minha estranheza em 
relação ::.'1 esse documento, porque o Regimellto · 
da Casa é muito claro e fala da tMstência de 
lideres da Maioria, da Minoria ou de Rej)resÊm
tações Paridárias. 

O que diz da existência de um- Partido polítiCo 
é o seu registro, pelo menos provisório. E, ao 
que me consta, Sr. PresJdente, esse Partido não 
tem ainda registro provisório e, a_ ri_gor, não teria 
o direito nem c:ondições para designar Uder para: 
funcionar com as devidaS prerrogativas que o Re
gimento concede antes, evidentemente, da for
ma1izaçâo. -· · · · 

Temos, Sr. Presidente, no exercício da Ude
rança do Partido da _Frente Liberal e conduzindo, 
em determinadas ocasiões, interesses do Gover
no, sofrido contestaç~_a ato~ legítimos de üde
rança, contestações muitas vezes sem qua1quer 
base regimental, contestações movidas pela Opo
sição, pelo mero impu1so oposicionista, pela mera 
autogratificação do exe(cício da. oposição à la 
diable. Temos sofridO, Sr. Presidente, impugna
ções, como a ocorrida recentemente ao nome 
do ilustre Senador Rachiçl Saldanha. Derzi, que, 
ao tentar praticar ato legitimo de Uderariçci, teve 
os seus direitos, as suas prerrogativas impugna
das sem maiores justificações. 

Tavemos, Sr. Presidente, ações que, diríainos;
acintosas, de contestação. E, neste momento, se
ria natural que, não havendo amparo -reQiffiental 
para a designação do Senador Fernando Henri
que Cardoso, nós a impugnássemoS, vàlendo-nos 
do mesmo expediente que tem sido utilizado 
quando dos despachos de V. Ex'. Sei _que V. ~ 
acolhe o nome do Senador Fernando Henri9!Je 
Cardoso. Eu poderia wler-me de um expediente 
que foi usado diversas vezes aqui: recorrer de 
uma decisão de V. EIC' e, desta forma, estaria so
brestado o reito, por()ue, sistematicamente, tem
se dado o entendimento de que os recursos têrri 

efeito suspensivo. Entretanto, Sr. Presidente, are
taliação, a represália, a vindita são sentimentos 
menores que não- Costumamo!! cultivar. Não é 
do nosso estilo pagar com a mesma mo~, usar 
o mesmo ferro que feriu. Assim sendo, Sr; Presi
dente, embora não vejamos qualquer amparo no 
Regimento para esta designação, não vamos im
pugria.TO-Clespacho de V. Ex". Quefemos que o 
novo Partido alce todo o vôo a que tem dir~ito, 
que lhe sejam abertos todos os espaços, que te
nha uma tribuna onde pousar. Desejamos ao 11-
dt:tr Fernando Henrique Cardoso todo o sucesso 
e o melhor desempenho nã Sua tarefa. 

Pediriamos apenas que c::uidassem de agilizar 
afonnaliZação da constituição do Partido, a obten
ção do registro provisório, porque desse entendi
mentO rião arredo o pé. Enquanto não tiver regis
tro provisório, não é Partido. Pode ser um agrupa
mento, pode ser um bando, pode ser uma tribo, 
mas Partido não _é, Sr. Presidente. E uma tnbo, 
ainda que de tucanos, não tem líder, tem pajé. 

Era o que tínhamos a dizer, Sr. Presidente. (Mui
to bem!) 

O Sr. Nelson Carneiro-Sr. Presidente, peço 
a palavra para contestar. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -
V. Ex' tem a palavra, para contestar. 

O SR. NELSON CARNEIRO (PMDB- RJ. 
Para contestar. Sem revisão do orador.) - Sr. 
Presidente: V. EX' tez O que lhe cumpria: recebeu 
ll,li'!a comuni~ção e determinou que fosse publi
Cádo_o expediente. Não tomou nenhuma outra 
providência além desta De modo que_ nãQ há 
o_ qQe modificar na decisão de V. Ex" É uma cqmu
nicação de 6 ou 7 _Senadores que dão uma notícia, 
e V. Ex_!' cumpriu Ó seu dever d~ Presidente, man
dando que fosse- Publicado o expediente - so
mente isto. Não há razão para que o nosso amigo, 
o n_qsso companheiro, o nosso ilustre colega Mar
cçmdes GaQelha, cuja gEmerosidade todos nós co
nhecemos, cuja lhaneza de tra~ ~od(!S nós procla
mamos, se sinta ofendido, nem há que lembi'ar 
fatos passados. Esta é J.Jtna Casa onde todos nós 
devemos procurar a conciliação e·n.ão_a divergên
cia. (Mujto bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -
Nobre Senador Marcondes Gadelha, V. E.x!' levan
tou uma questão de ordem a respeito i:Ja indica
ção do Senador Fernando Henrique Cardoso para 
Lider do Partido da. Social Democracia Brasileira 
- O PSDB. A Prestdêndi, ao receber o referido 
documento, foi assaltada na mesma dúvida de 
V. Ex", mas, depois de examinar detida["ffente a 
mâtéria, verificou que n6s temos, no Senãdo, al
guns precedentes que ajudam a PreSidência a 
decidir favoravaJmente à indicação do nobre Líder 
Ferí'lando Henrique Cardoso, pelo PSDB. 
- -Senão, vejamoS: -o Partido Democrata Cristão 

- PDC, teve o seu registro provisó_rio deferido 
pelo Tnbunal Superior Eleitoral em 25-6-87. En
ti"etãflto, em 13-3..a6, a Presidência do Senado 
adnlitiu a indiCação do Líder do PDC nesta Casa 
publicando, portanto, o documento que nesse 
sentido lhe Foi encaminhado. 

O Partido Socialista Brasileiro - PSB, teve o 
seu regi$'0 provisório aeferido Pelo Tribunal su.: 
perior Eleitoral em 21-4~87. Entretanto, a 9~3~87, 
a Presidência do Senado também aceitou a indi
cação do seu Líd~r para esta Casa do Cong~eSSo 

Nacional. Finalmente, o Partido Municipalista Bra
sileiro - PMB, teve o seu registro pi'ovisório deFe
rido em 15-10-87 pelo Tnbunal SuPerior 'Eleitoral, 
entretantO, a Presidênda do Senado aceitou a inn 
dicaçâo do seu Líder ã 9-3~87. _ , -- -

Diante desses precedentes e tendo em viSta 
que o Pa~do se encontra e~f~e de constituição, 
a PreSídência não fez senão- como disse" o _nobre 
Senador Nelson Carneiro -na suii C.Qritradità ~ 
mandar publicãr o documento ·para- os· deVidoS 
efeitos regimentais. É a-decisão que dou à questão 
de ordem qe V. E>r 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -
Concedo a palavra ao nobre Líder FernandQHen
rique cardoso. 

O SR- FERNANDO HENRIQUE CARDO· 
80 (PSDB- SP, COmO Líder. sem reVisãõ do 
orador.)- Sr. Presidente·: -

Ao agradecer a V. Ex"- ã decisã_o tomada, eu 
queria apenas esclar~cer e e"Stã Casa que; antes 
de pedir ao Presidente que assim procedesse, eu 
também tive o cuidado de verificar se havia ante
cedentes. Também quero esclarecer, co~o já o 
fiz indusive ao Senador Marcóndes Gadelha, que 
a razão principal para esta pressa não é política, 
mas administrativa, pois hoje se encerram os tra
balhos normais da nossa Casa, e yamos voltar 
a trabalhar depois do dia 19 de julho, segurldo 
me informa o Líder do PMDB. Portanto, não tenho 
nenhuma j)OSsibilidade de exerc:er qualquer lide
rança política neste interregno, e o registro serâ 
pedido na próxima semana. A razão é c:i'ue, se 
não houvesse isso, deixadamos ém suspenso vâ
ri_os funciOnários qUEdériàffi ~r sl!a relação de tra
balhO iilieáõmPida, até que de novo fossem con· 
tratados, o que causaria ânus ao Senado e prejudi
ca-ria a carreira funCIOnal des_ses companheiros 
de trabalho. --

Não há nenhuma outra razão para esse açoda
mento, até porque eu creio que nãO predsaria 
hàver nem a designaçãO formal, nem de uma 
bancada, nem-de uma Uderança, para que, na 
cáin~çl.agem com ql!e atuaroos aqui no Senado, 
hidõ Continue a funcionar na maior trã"ilqüUídade, 

Esta foi a uruca razão pela qual didgirrioS esse 
expediente. E quero também dizer ao Líder Mar~ 
condes Ga.delha que, com relação à legitimidade 
da Liderança do Governo, eu era Líder d~ PMD8 
e mandei uma carta ao Presidente _do Senado, 
dando ao Lídef do Govémo" a-possibaidade de 
falar como Uder da Maioria, cedendo uma prE-rrO
gativa que era minha. De modo que piciilnha de 

-minha parte nunca houve nem haverá. _ 

o· Sr. Jafba.s Passarinho ~- Permite v. Ex' 
um aparte? 

O SR. FERNAODO HENRIQUE ~0-
- 50 - Com muita honra, nobre Senador Jarbas 

Passarinho. 

O Sr. Jãrbas Passarinho- Eu óuço com 
prazer que a palaviã lhe fói dada como Uder do 
Partido da SOCial D_emocrãCia Brasileira, mas eu 
qutrà, c'ofuo Jarbas PasSarii'lhó; sàudar os Tuca
nos, e mais urna razão fundamental, a minha pe
quena Bancada que V. E.x!' aCaba de ultrapassar 
com as adesões que recebe, sente-se extrema· 
mente rejubilada, por verificar que o dOcumento 
básico do Partido de V. EX' é muito JX3recido com 
o meu, com o documento do meu Partido, de 
modo que, n~o pedindo, evi?ent~mente, nenhum 
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tipo de direitos autorais a respeito, ficamos muito 
satisfeitos de verificar que temos linhas de pensa
mento parecida, embora em Partidos difefertfes. 

O SR. FERriANDO HEI'IRIQUE CARDO
SO - Muito obrigado, e eu espero que a linha 
não seja s6 de pensamento, mas de ação; vamos 
agir em conjunto, para melhorar o Brasil. 

O Sr. Edlson Lobão - V. Ex' permite um 
aparte? 

O SR. FERriANDO HEI'IRIQUE CARDO
SO- Tem V. Ext o aparte. 

O Sr. Edlson Lobão - Senador Fernando 
Henrique Cardoso, peço um aparte a V. ~ para 
manifestar as minhas congratulações, sobretudo 
ao seu Partido, pelo Uder que acaba de ganhar. 
V. EX' ê um político de grande porte e tem atuado 
nesta Casa com muita competência e com corre
ção pessoal, uma característica de sua vida. Por 
isso, os meus cumprimentos ao Partido, mais do 
que a V. Ex", mas a V. EX' também. Não posso 
deixar de emitir urna palavra. também. em defesa 
da posição do meu Líder, Marcondes Gadelha, 
apenas para explicar melhor a sua posição. S. 
EX' não quis impugnar O nome de V. Ex' e até 
declarou que não faria isto. Apenas se referia a 
um episódio que marcou praticamente a depo
sição do Uder Rachid Saldanha Derzi, cujo lmpug
nante, naquela ocasião, não teve a correção que 
o Senador Marcondes Gadelha está tendo agora. 
S. Ext quis mencionar o episódio da indicaçao_ 
de V. Ex' para vOltar àquele triste, e também i8.
mentável, episódio. 

O SR. FERriANDO HEI'IRIQUE CARDO
SO -Agradeço a V. Ex' o aparte. Eu não eStava 
presente quando houve esse incidente. De qual
quer forma, sabe V. Ex' que não foi esta a minha 
atib.Jde. 

O Sr. Jamll Haddad ~Permite V. Ex' um 
aparte? 

O SR. FERI'IANDO HEI'IRIQUE CARDO
so- Ouço o aparte do nobre Senador. 

O Sr. JamU Haddad -Desejo sinceramente 
a V. Ex' felicidades no novo cargo que Ocupará, 
a nova üderança do novo Partido. Interpreto que 
o novo Partido representa uma nova etapa da 
vida politica nacional, quando devemos partir, não 
para Partidos-frentes, mas para Partidos com con
teúdo ideológico. O Presidente Humberto Lucena 
agiu com sabedoria, pois o mesmo_ocorreu quan
do assumi a Uderança do Partido So_cialista Brasi
leiro, poucos dias antes de recebermos o registro 
provisório. Hoje, felizmente, o nosso Partido está 
a poucos dias de receber o registro definitivo, 
mas, quando assumi a üderança nesta Casa, o 
fiz cerca de 15 dias antes de recebermos nosro 
registrO provisório. De maneira que é um caso 
equânime, é um caso que não desejamos, e tenho 
a certeza de que não é a vontade e nem o desejo 
também do nobre Líder Marcondes Gadelha obs
taculizar a Liderança de V. EX' no novo Partido 
que se firmará, não tenho dúvida, dentro do cená
rio político nacional. 

O Sr. Ruy Bacelar- Permite V. EX' um apar
te? (Assentimento do orador.) 

Eminente Senador Fernando Henoque-CãrdO
so, V. EX" exerceu com muito brilho a Uderança 
do nosso Partido, o PMDB, e sentimos a sua ida 
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parã o Partido Social da Democracia Brasileira. 
Todos sabemos, esperamos e cremo-s que V. Ex"', 
na Liderança desse novo Partido, irá exercer essa 
função com o mesmo brilho que o fez à frente 
do PMDB, onde nós, seus liderados, tivemos toda 
a alegria e toda a satisfação em tê-lo como Líder. 
É de -lamentar que o eminente Senador Marcon
des Gadelha desejasse obstacuJarizar a presença 
de V. Ex~ cOrria Líder desse novo Partido. Feliz
mente, o emiriente Presidente desta Casa, basea
do em precedentes, deferiu a indicação contida 
no requerimento formulado por outros ColeQás 
seus de Partido, Colegas nossos de Senado Fede
ral. Entretanto, é de lastimar que tanto o_ eminente 
Uder Marcondes Gadelha como o eminente Se
nador Edison Lobão venham de público alegar 
que, - e isso por questões pequenas, já que 
eles não tiveram coragem de dizer - foi o Sena
dor Ruy Bacelar quem criou problemas para que 
o Governo que aí está não continuasse com o 
porta-voz. Nobre Senador Fernando Henrique 
Cardoso, como também o ex-Uder da Frente ü
beral, e acredito que outro Uder de outro Partido, 
não seLbem, V. Ex' delegou poderes ao eminente 
Senador Rachid Saldanha Derzi para falar coino 
Uder do Goverrio, mas S. Ex? passou _a falar como 
Jí~er da mãloda. Mas, já V. Ex" tinha deixado o 
PMDB,já_qUe o _ef(11nerite Sen-ador Carlos Chiai-elli 
não mais continuava como Uder da Frente Ube
ral, achei por bem requerer um direito que me 
assiste, inscrito que estava para falar como um 
simples Senador,jâ que V. Ex" sabe que é facílimo 
falar nesta CaS<f cõino Uder; líderes _são muitos 
e um simples Senador dlficilm~l}te consegue falar 
aqui -eu estava inscrito há mais de dez sessões. 
Daí não haver razão nenhuma - e não criamos 
obstáculo nenhum - para que o Presidente da 
República tivesse o seu porta-voz. Prova evidente 
é que o nobre Senador Ronan Tito, de iinediatO. 
propôs modificar até o Regimento, com endosso 
nosso, para que o eminente Presidente da Repú
blica além dos vários porta-vozes com que já con
ta nesta Casa, também passasse a ter mais um, 
de fato, que é o Senador Rachid Saldanha berzí. 
Por isso, não aceito, de maneira alguma, lição 
de ética, prinçipalmente partindo dos Senadores 
que mendonaram isso aqui. Agfadeço a V. EX' 
a concessão do aparte e _o para~~nizo, Senador 
Femariao Henrique Cardoso, esperando que con
tinue com o mesmo brilho que teve quando na 
Uderança do PMDB. 

O SR. FERriAl'IDO HEI'IRIQUE CARDO· 
SO-Sou eu que agradeço, mais uma vez. Como 
Membro da Bancada do P.MDB, V. EX foi o meu 
liderado e devo dizer que se comportou como 
um verdadeiro e autêntico homem do PMDB. 

O Sr. Mauro Benevides - Nobre Senador 
Femàndo Henrique Cardoso, V. Ex- me permite 
um aparte? -

O SR. FERNAI'IDO HENRIQUE CARDO
SO- Ouço V. ~com prazer. _ 

O Sr. Mauro Benevides -Tive o privilé~ 
gio de ter o Senador Fernando Henrique CãrdoSo 
conm üder nesta Casa e recebi sempre por parte 
de S. Ex' todas as demonstrações de deferência, 
de confiança. V. Ex• atribuiu-me tarefas, entre elas 
aquela de falar em seu rtõme ao térmíno da Ses
sáo Legislativa de 1987, quando repassamos aqui, 
todos aqueles acontecimentos que marcaram o 

nosso trabalho", num ano reconhecidamente atípi
co; porque com o funcionamento simultâneo do 
Congresso Nacional e da Assembléia Nacional 
Constituinte . .t: certo que V. Ex!', neste momento, 
limita-se a fazer uma breve comunicação à Mesa, 
sem ser ainda aquele discurso que o brilho e_ 
o talento de V. Ex' o conduzirão à tribuna nos 
próximos dias, quem sabe, após este recesso_a 
ser aprovado, com reôúcio das nossas atividades 
no dia 18 de julho. Neste momento em que V. 
EX" fala pela p[imeira vez, na condição de Líder 
do seu Partido, desejo saudar _a presença de_ V. 
~nesta CondiÇào, e faço votos para que,lfderan
do a Bancada da nova Agremiação, V. Ex" se porte 
com aquela mesma dignidade, com aquela mes
ma competência e com aquele mesmo brilho que 
marcaram a sua atuação como Uder do PMDB. 

O SR. FERNANDO HEI'IRIQUE CARDO
SO - Muito obrigado, Senador Máuro Benevi
des_. V. Ex' disse bem: estou aqui para uma mera 
comunicação, não estou fazendo qualquer discur
so de Uderança, apenas agradecendo ao Presi
dentt;'! e ao5: meus Compantlelros a gentileza. 

O 81'. Mário Maia -V. EX' me p-ennite Um 
aparte, nobre Senador Fernando Henrique Car
doso? 

O SR. FERNANDO HEI'IRIQUE CARDO
SO- Pois não, Senador. 

O Sr. Mário Maia- Nobre Senador Fernando 
Henrique Cardoso, V. ~. mais que um üder :do -
Senado Fedefãi, é iun Lider do CongreSso-Nãcf(,.: 
na1, haja vista que V. EX', deixando o PMDB e 
a üderança que lá ocupava, ao ocupar agora o 
novo Partido que está a fundar com os seus Com
panheiros, o PSDB,já se nos apresenta na posição 
que todos reconhecemos, de Uder desse novo 
Partido._ Queremos, em nome do PDT, falando 
como Uder, saudar 8 presença de V. Ex' à frente 
desse novo Partido, o Partido do Tucano: Conside-
ramos· realmente muito feliz a escolha simbólica 
desse pássaro da Amazônia e das selvas brasi~ 
!eiras, de maneira geral, mas principalmente da 
Amazônia, onde temos uma grande variedade no 
gênero· tucano. Há várias espécies de tucano -
o tucano multicolorido, graúdo real, e há um tuca
no chamado tucano Araçari. Esse tucãno Ai'açari 
é de porte médio para pequeno, muito aguerrido. 
muito lutador, muito valente, muito guerreiro. En
tão, estimamos e- fazemos votos que v. ~. ao 
fundar este novo PartidO e ao escolher este sím
bolo brasileiro, tão brasileiro, que é o tucano, tra
gam esta disposição guerreira, no bom sentido 
de construir, do tucano Araçari das nossas selvas 
amazônicas. 

o SR. FERNANDO HEI'IRIQUE .CARDO
so --Muito obrigado, -Senador Mário_ Maia. Eu 
nãó sabia da· existência do tucano .o'\raçari, mas 
vejo que este nosso Partido vai ter que crescer. 

O Sr:Márfo Mata- O Senador Jarbas PasSa
rinhO está dizendO aqui que -esse tucaito AfaÇari 
costuma atacar_os Jlinhos dos passarinhos. Então, 
qUe nãCúrtaquemos -o ·nosso queridO Pa5sarilmõ, 
que também é do Acre. 

O SR. FERriANDO HEI'IRIQUE CARDO
SO - Eu não sabia da existênda desse b..IcanO 
Araçari, mas, tendo sido informado, começo por 
convidá~lo a vir para o nosso Partido, fazendo 
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um ataque ao ninho do PDT, mas ataque não 
belicoso, um ataque amistoso. 

O Sr~ Mário Maia - Nós não vamos para 
o Partido de V. Ex', agi"adecemos multo, conside" 
ram0onos primos~irmãos, porquanto somos so
ciaJistas. 

O SR. FERNANDO HEI'IRIQUE CARDO· 
80- Muito obrigado, Senador. 

O Sr. Aureo MeDo- Permite V. "Exl' um apar~ 
te? 

O SR. FERNANDO HENRIQUE CARDO· 
SO -Com muito prazer. Senador Áureo Mello, 
V. Ex' vai falar de alguma outra espéde de tucano? 

O Sr. Aureo Mello- Vou siril, Ext -

O SR. FERNANDO HEI'IRIQUE CARDO· 
SO- Eu sabia. 

O Sr. Áureo Mello - É que lá no Amazonas 
também temos, no alto rio Negro, a tribo dos 
Tucanos, e os Tucanos· do Amazonas todos eles 
têm caci(Jue, morubixabã, pajé, chefe. De modo 
que não M nada de anti"regimental no propósito 
de V. Ex' em caracterizar a diretiva do seu Partido. 

O SR. FERNANDO HEI'IRIQUE CARDO· 
SO -Muito obtigado. , _ 

Foi com essa infonnaç_âo do Senador Aureo 
MeJfo, que conhece_ rn.Yito bem, que me recordei 
dos meus estudos de Antropologia, dos Tucanos: 
é verdade, é uma tnbo altamente hierarquizada. 
Duvido que consigamos, no nosso pobre PSDB, 
uma hierarquia tão estrita quanto aquela que exis-
te entre os Tucanos da Amazônia. - -

De qualquer maneira, não aspiro a tanta-homO-
geneidade nem a tanta disciplina no PSDB, mas 
é nossa intenção sermos razoavelmente discipli
nados, e o Líder será disciplinado também, e Vai 
obedecer à Bancada. 

O Sr. Jarbas Passarinho (Fora do micrQoo 
fone.) -A língua dos TucanoS está gramatizada 
por um salesiano. Seria bom ter a gramática na 
sua bibl!oteca. -

O SR. FERNANDO HEI'IRIQUE CARDO
SO-Melhor ainda. Uma aliança com os salesia
nos é sempre útil. 

O Sr. Aluízio Bezerra- Permite V. ~ um 
aparte? 

O SR. FERNANDO HENRIQUE CARDO
SO-Eminente Senador Aiuízio Bezerra, o Ama
zonas está feliz com os tucanos. Concecfo ó aparte 
ao nobre Senador, pelo Acre. 

O Sr. Ahúzlo Dezena- Em primeiro lugar, 
queremos saudar a nova Liderança, ~o somente 
pelas cores do pássaro, pelo símbolo escolhido, 
como, sobretudo, pelas idéias que jã ComeÇara-m 
a ser divulgadas com o Programa-base do Partido. 
É- neste sentido, justamente, que parabenizamos 
e saudamos o novo Uder: é ao nível da proposta, 
é ao nível das idéias e, sobretudo, naquilo que 
V. Ex' manifestou aqui, no Plenário, respondendo 
ao aparte do nobre Senador Jarbas PassariJlho, 
ao manifestar sua solidariedade a V. EX' e dizer 
que estava contente por ver que o Programa Qo 
Partido tinha muito a ver com o Programa do 
PDS seu Partido tam_béiJl, ao·que V. Ex' respondeu 
que, não somente pelo que estava escrito, gostaria 
que nas ações também estivéssemos juntos aqui, 
neste Plenário, nesta Casa, na defesa desses pro-

pósitos democráticos em todo o País. Portanto, 
parabenizamos V. EX", nobre Senador Fernando 
Henrique tardoso, pela sua atuação no novo Par
tido, porque Uder V. EX' já o era no PMDB, ~om 
um grande desempenho, e o fará com igual bri~ 
lhanti-smo na Liderança do novo Partido, Partido 
este _que é uma nova estrela a brilhar nesta Casa, 
e muito mais ainda na IJderança. É neste sentido 
que saudamos V. Ex' e vemos que, a exemplo 
do que dissemos, quando V. ~ se despedia da 
Liderança do P/IIJ)B, a Matemática social, ela so
ma, mesmo que haja um fracionamento de orga
nismos, pois, do ponto de vista das ações, do 
alinhamento das idéias e dos objetivos, estaremos 

· juntos em multas bata1has, na luta pelas transfor
mações profundas da sociedade brasileira, com 
vistas a elevar as condições de vida do nosso 
povo. 

O SR. FERNANDO HEI'IRIQUE CARDO
SO - Muito obrigado, _Senador Aluízio Bezerra. 
Fico qiftda mais desvanecido com o aparte de 
V. Ex",- porquanto ainda hoje cánversávamoS SO:. 
_bre a Matemática social. E como tenho muita 
dific~dade na .Ma.ie_mática, não social, apeSãr de, 
poressas ironias da Vi dei" eu ·ser professor de Mate
máti_ca, porque, no tempõ -em que estudei Socio
logia na Universidade de São Paulo, n6s tirávamos 
simultaneamente o grau em Matemática -e em 
Sociologia. Confesso que para eu passar nos exa
mes de Matemática, precisava recorrer freqüente
mente à minha mulher- naquela época era mi
nha noiva - , que sabia bâsqmte de Matemática 
e de EstatíStica e tinha que me dar aulas particu
lares - cola, não, não se usava na ocasião -
, p·orque_ naquela altura eu tinha muita dificuldade 
de entender a Matemát;fca, a social, parece que 
consegui aprender alguma ooisa. Então, essa feliz 
expressão "Matemática Soc::ial" me con<::ili.a com 
as minhas dificuldades na Matemática, e ag-radeço 
pelo lado sacia], e espero contar com V. Ex' aqui, 
como sempre contei,· naquilo que é para o bem 
do Brasil. 

O Sr. Jarl>as Passarinho - V. Ex', Senador 
Fernando Henrique Cardoso, é uma equação ex
ponencial. 

O SR. FERNANDO HEI'IRIQUE CARDO
SCf - Agrdeço ao nobre Senador pelo Pará, 
porque estava temeroso por mais uma -espécie
de bJcano. 

Sr. Presidente, muito obrigado pela generosi
dade de V. Ex' (Palmas.) 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -
ConCedo a palavra ao nobre Senador João M_e_ne
zes, para uma breve cornu_nicação e, ~m seguida, 
entraremos na Ordem do Dia, 

O SR. JOÃO MENEZES (PFL - PA Para 
uma breve comunicação.)_- Sr. Presidente, Srs. 
Senadores: 

Por designação de V. EX', Sr. Presidente, junta
mente com o nobre Senador Dirceu c-arrieiro, 
tive a honra de conlparecer a wn encontro na 
Alemanha Oriental denominado "Encontro Inter
naciOnal para a Criação de Zonas Uvres de Armas 
Nucleares". 

Quero dizer a V. Ex' que para mim fo_i uma 
surpresa muito grande, porque encontrei n<;1quela 
nação ~ocialista, mais de cento e quarenta países, 
e o encontro revelou uma organização extraor-

dinária. Fomos recebidos com todo ·o carinho 
- e com todas as cqndições para um ~ trápaiho_. 
Tivemos a sorte de sermos colocados na Comis
são n9 4, que era intitulada.-'"?:on__es-S~s-armes 
nucléaires et dé~em~nCco_r1VentiOnn~", e lá 
tivemos oportunidade de manifestar q noSs-o pet\.-
sarnento e declarar que estávamo_s. r~a1mente, 
muito admirados com o comparedmen:to nó 
"Encontro". O símbolo da paz que é defendido 
em todo mundo, nos fez começ_!:lr Ç~ acreditar que 
esse sonho de paz iria se transformar em realidade 
depois daquela reunião, na verdade se tiver toda 
essa luta o passe natural das grandes __ potê-ncias, 
SC?~retudo_ depois que vimos e acompanpamos 
o ~ncontro entre o Presidente dos E$tadqs Unidos 
Ronald Reagem e o Presidente da, Rússia_ o Sr. 
Gorbachev. ~ 

A reunião foi muito interessante; }§.~ apresen~ 
tainos o ponto de vista; do Brasil; depois de diw 
que ·eramos um -país absolutame_nte de paz, -que 
o seu povo é um povo de toda receptividade e 
de que estamos sempre prontos para as conver
sas e- para o bom entrosamento sem qualquer 
retrições declaramos que o Governo brasileiro, 
sobre esse tema de desnuclearização e de criação 
de áreas militares desnudE!!ariz_adas apóia os se-
guintes princípfos: _ _ _ 
~ (1) tais i_niciativas devem partir dos Estados da 

região em causa, mediante acordos claramente 
definidos e livremente determinadoS; -

(2) todos os Estc!.4Qs da região devem assurnif 
o comprorniS$0 de respeitar os objetivos._ propó
sitos e princípios dess_es_ac_ordos; 

(3) os Estados militarmente nudeares d~rxi· 
assumir a obrigação jurídica di respeitar estrita
mente o estatlito das zon~s desriuclearizadas e 
comprometer-se, em particuÚ:u, a não usar ou 
ameaçara uso de armas nt.tcleares contra os Esta
jos-partes; 

(4) nos instrumentos relativos à criação de zo
nas desnudearizadas, devem ser institu[dos me
canismos de verific::ação do c;w:nprimento das 
chamadas garantias negativas, de moda a pre
servar um equilíbrio de obrigaçõeS entre _Os J;:s:ta
dos nucleares e os n_ão-nucleare; e 

(5) os acordos devem eStar -ein conformidade 
com o Direito Internacional. 

Depois de apresentarmoS -este$, principias e de
fendermos as nosSZ!s. idéias_. tivemos opãrtunida
d~ ~e c:olocar em discurssão na Comi$sã0,_ uma 
Recomendação. Ein face do entusiasmo de todOs 
os representantes, na sentido de procurar a paz, 
qu~ preocupa a população do Mundo il)teiro, es_
pedalmente as novas gerações. Apresentamos 
uma recomendação baseada nos seguintes ter
mos: que parte da cota orçamentária das grandes 
potências para o aumento ou aperfeiçoamento 
~as _anna~ nucleares, seja empregada na ajuda 
aos países pobres ou em des~nvõlvíminto, sobre
tudo na solução de_ suas dívidas externas. 

Essa-proposição apreseÍltamos à Comissão n9 
4, que teve a repercussão necessária e ficou cons
tando dos Anais para ser distribuída aos mais 
de 140 países do_MlJrldO que fá compareceram. 

Também, Sr. Presidente, tive a honra de, em 
nome de V. Ex', cumprimentar pessoa1me_nte o 
Sr. Presidente Erich Honecker, dizendo a S. EX' 
da satisfação que tinha eu em representar V. EX' 
e o nOsso Se_nado e com ele mantive uma con
versa nO -melhor sentido_e_ manifestandO oS Oos~ 
sos pa!abéns pelo Sucesso do :'Evento". ~ 
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certo que esta nossa visita, esta nossa presença, 
foi muito boa para o entrelaçamento de nossas 
regiões e de nossos interesses comuns. 

Neste encontro, Srs. Seiladores. o Que mais 
me admirou foi que daqui do Senado fomos eu 
e o Senador Dirceu Canlciro; da Câmara dos De
putados foram quatro Deputados, ehtre eles ~ 
Sr. Bocayuva Cunha e Edme Tavares. O que maiS 
me admirou foi que encontrei na Alemanha Orien
tal, mais de vinte brasileiros, oriundos de São Pau
lo e outras paragens, prefeitos do interior, e outros 
pertencentes aos mais variados matizes. sobre
tudo militantes do Partido Comunista e do PT, 
o que para mim foi mWta -surpresa, ver o entrela
çamento que existe na Alemanha Oriental, com 
as esquerdas brasileiras. , 

Sr. Presidente, Srs. Seriáaores, a nossa pfesen
ça naquele País trouxe-nos riovos COnhecimentos 
e nos abriu novos horizontes para vermos o rela
cionamento que está existiiido entre os países 
da Coluna de FerrO e aS· faCções porrticas com 
assento no noss_o País. 

Esta, Sr. Presidente, a comunicação que queria
mos fazer à Casa, para ficar marcada, que a "nossã 
presença, embora curta, três dias, com mais dois 
dias de viagem, foi para nós da melhor valia e 
esperamos ter correspondido à conf1a.nça de V. 
Ex' . -

Era o que tinha a dizer, Sr. PreSidente. (Muito 
bem!) 

O SR- PRESIDEI'ITE (Humberto Lucena) -
Em sessão anterior, foram lidos os Requerimen
tos n~'"'- 107 e 108, de 1988, de autoria, respectiva
mente, dos Senadores João Calmon e Lourival 
Baptista, solicitando autorização do Senado para 
integrar a Comitiva que acompanha o Excelen
tíssimo Senhor Presidente da República em sua 
viagem à Cliina. - -- - -

Os requerimentos deixaram de ser votados na
quela oportunidade por falta de quorum 

O SR. PRESIDEI'ITE (Humberto Lucena) -
Passa-se à votação do Requerimef!to n9 107, de 
!98& 

Os Srs. Senadores que o aprovam queiram per
manecer sentados. (Pausa.) 

Aprovado. 
O SR- PRESIDEI'ITE (Humberto Lucena) -

Passa-se à votação do Requerimento n9 I 08, de 
198& . 

Os Srs. senadores que o aprovam queiram per
manecer sentados. {Pausa.) 

Aprovado. 

O SR. PRESIDEI'ITE (Humberto Lucena) -
Sobre a mesa, comunicações que serão lidas pelo 
Sr. 19 Secretário. -

São lidas as seguintes 
Em:-30 de junho de 1988 

Senhor Presidente, 
Tenho a honra de comunicar a Vossa Exce

lência que me ausentarei do País a partir de 30 
de junho, para, devidamente autorizado pelo Se
nado, na forma de art 36, § 29 da CoiiStituJção, 
e art. 44 do Regimento fnterno,Jntegrar a comitiva 
que acompanhará o Senhor Presidente da Repú
blica em sua viagem à China 

Atendosas saudações. - Senador LourlvaJ 
Baptista-

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) 

Em 30 de junho de !988 
Senhor Presidente, 
Tenho a honra de comunicar a Vossa Exce

lência que me ausentarei do País a partir de 30 
de junho, para, devidamente autorizado pelq Se
riado, na forma do art. 36,- § 29, da Constituição 
e a_rt. 44 do Regimento Interno, integrar a comitiva 
qUe- áConipanhará o Senhor Presidente da Repú
blica em sua viagem à China. · 

Aten_~fõsaS Saudações, Sem~dor João Cal
mon-

O SR- PRESIDEI'ITE (Humberto Lucena) -
As comunicações lidas vão à publicação. (Pausa.) 

Sobre a mesa, resolução que será Uda pelo 
Sr. 19 !?ecre~riq. 

É lida a seguinte 

BESOLUÇÃO 
DO SENADO FEDERAL 

N~ 42, de 1988 

~ Constltul1 nos termos do art. 37 da 
Constituição Federal e do arL 170, oli
nea "a'', do R~mento Interno do Sena

. do, Comissão Patlamentar de Inquérito 
para Investigar Indícios de fraude na im
portação e exportação de produtos e bt
sumos farmacéutlcos, pol" empl"esas 
multinacionais, e os possiveis desdobra
,m_ento_s da atuação dessas empresas no 
Pais, Inclusive a desnadonalização do 
setol" e a desmesurada elevação dos pre
ços de medicamentos. 

O Senado Federal resolve: 
Art. 19 É constituída, nos termos do art. 37 

da Constituição Federal e -âq art. 170, alínea a, 
do Regimento Interno do Senado Fede
ral, uma Comissão Parlamentar de Inquérito desti
nada a investigar indícios de fraude na importação 
e exportação de produtos e insumos farmacêu
ticbs'J>or empresas- multinacionais e os possíveis 
-desdobramentos de at_uação destas empresas no 
País, inclusive a desnacionaüzação do setor e a 
desmesurada elevação dos preços de medica
mentos, Coin graves prejuízos para o consumidor 
brasileiro. 

Parágrafo único. No desenvolvimento das 
ações "que objetivam o disposto neste artigo, a 
Comissão Parlamentar de Inquérito terá, entre ou
tras, as finalidades de: 

-a) apurar responsabilidades nos setores 
público e privado em decorrência da infração 
de quaisquer disposttivos legais; 

b) caracterizar a má-fé ou dolo, por quem 
quer que seja, pessoa fiSlca ou jurídica, seja 
por ação ou omissão, que tenha resultado 
em possível fraude na importação e expor
tação de produtos e insumos farmacêuticos; 

c) examiilar -em-Profunidade o grau de 
desnacionalizaç!o das empresas do setor, 
bert_l c9mo_ as causas ~struturais e conjun
turais que a provocam; 

_____ cO investigar as razões e causas pelas 
quais se processam aumentos indiscrimina
dos e_elevadíssimos nos medicamentos em 
geral, tomando-os proibitivos à maJoria dos 
consumidores brasileiros; -

Sexta-feira 1 1971 

e) sugerir medidas, inclusive projetas de 
lei, que caibam tais transgressões, que defen
_dam o produtor nacional e o consumidor 
brasileiro, permitindo aos órgãos responsá
veis efetivo controle sobre as transações de 
importação e exportação, bem como sobre 
todas as atividades do setor, tendo em vísta 
o interesse nacional. 

Art 29 AComissaoconstituir-se-áde-9(nove) 
membros e terá o prazo ·de 90 (n~>Venta) _dias_ 
para apresentar suaS-coflclUsões. '----'--=-

Art. 39 Esta resolução entra em vigor na data 
de sua publicação. 

Justificação 

É sObejamente sabido que o mercã.do interno 
de medicamentos no Brasil é praticamente con
trolado pelas multinacionais do setor, que são 
responsáveis por cerca de 82% do montante do 
faturarnento, embora numericamente correspon
dam a apenas 15% do total das ind({strias farma
cêuticas instaladas. 

Principalmente a partir de 195_0 houve um pro
cesso crescente de desnadol)_alização dos labora
tórios farmacêuticos brasileifOS, sendo que desta 
época até 1975 32 deles foram ~absoMdOs por 
multinacionais. Contudo, nem por isso houve ga
nhos tecnológicos para_o País. A indústria farma
cêutica multinacional apenas assenhorou-se do 
mercado, continuando no antigo mecaflismo de 
importar os fármacos ou-principias atiVos, proces
sando, no Brasil, apenas as- fases farmacotécni
cas, isto é, a formulação (dosagem e apresen
tação) e a embalagem. 

Hoje, entre as vinte e cinco maiores indústrias 
farmacêuticas, apenas uma é de capital brasileiro 
e, das sessenta maiores, somente sete são nacio
nais. A estratégia de dominar o mercado brasileiro 
teve um nítido objetivo: o controle do mercado 
e o faturamento. O Brasil é o sétimo mercado 
farmacêutico do mundo ocidental, em seguida 
aos sete maiores países industrializados, exce
tuando o Canadá. O faturamefrto setorial Cresceu 
de US$ 446 milhão de dólares, em i971 -. pâl-a 
US$ 1,4 bilhão de dólares em 1984, numa taxa 
de crescimento de 213% nos últimos anos. 

Não obstante, é ainda mUito Qrande a vulnera
bilidade nacional quanto ao controle económico 
e tecnológico da síntese e comercialização de me
dicamentos. Exempr~s dessa vulnerabilidade po
dem ser citados, quando, ainda no Plano Cruzado, 
medkarrientos--cririSiderados essenciais e de alta 
prioridade praticamente sumiram do mercado, 
gerando, por conta dos oligopóllos farmacêuticos, 
situação -critica no sistema de saúde. 

Ainda agora, conforme Os relatórlos oficiais da 
CACEX. certas empresas mu1tinadonais do setor 
t~ maptido a prática de importar e exportar pro
dutos e insumos de sua área de atividade, notan
do-se considerável diferença entre as duas opera~ 
ções no tocante a itens de mesma classificação 
aduaneira: _os mesmo -produtos são importados 
e, _depois, vendidos ao exterior .a preços sempre 
menores. --

No período de- 19-82:.1985, para 21 multiria~ 
danais analisadas, a diferença entre as suas com~ 
pras do exterior e as rev.endas dos mesmos produ
tos no mercadO externo acusou quantia acima 
deUS$ 600 milhões para menos. Há indícios fia~ 
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grantes de que tal valor constitui-se em fraude 
contra as leis que, no Brasil, regem a remessa 
de divisas ao exterior. 

Para, de inído, conferir-se a devida transpa
rência aos trabalhos da C_PI, as 21 (vinte e uma) 
empresas transnaclonais, cujas manobras foram 
analisadas, são: 

1-BAYER; 
2-BASF: 
3-0BAGEIGY; 
4-DOWCHEM!~ 
5-HOECHST: 
6-Ia: 
7-GESSY LEVER; 
8-JOHNSON &JOHNSON; 
9-MERCK: 
10-PF!ZER; 
11-ROCHE; 
12-RHODIA; 
13-SANDOZ; 
14-ROHN&HMS; 
15-DUPONT; 
16-CYANAMID: 
17-SHELL; 
IS-BRISTOL; 
19-SIDNEYROSS; 
20-EL'INCO; 
21-STAUFFER. 

Os laborat6rios em questão importaram, em 
cada ano, os seguintes quantitativos: 

1982: ~US$·490,904.015 
1983: US$ 378,270:844 
1984: US$ 465,267.317 
1985: US$ 462,761.839 

Ou seja, a perda das divisas_ do País esteve,_ 
além do capital já expend.ido na compra dos medi
camentos, entre 23,17% e 40,13% sobre o capital 
já gasto. Além_ disso, é razoável imaglnar que, 
em alguns casos, a reexportação possa ter resul
tado em considerável perda de re_cursos públicos, 
seja por benefícios fiScais~ ~~a -por diminuição 
da base de cálculo do_ impp_stq_9e renda, face 
aos menores preços de exportação. -

Aplicando-se os índices de superfaturamento 
aos valores de importação, ter-se-á,_em números 
redondos, um total de U$$ 601,00ÓO.OQO (seis
centos e um milhões de !16I~res) de perdâ.s c_affi
biais, afora as perdas fiscais mencionadgs. 

Perante tais evidências, cab~ ao Senado Federal 
investigar a fundo, apurando a verdade- que Já 
se refigura, um primeiro momento, em escan
daloso e impune prejuízo à Nação. 

Tudo isto vem ocorr~ndo_ no momento em que 
os preços dos rnedicMOent~s .erf!. geral sobem 
dramaticamente, em contrapartida a rião menos 
dramática redução do poder aquisitivo das classes 
trabalhadoras. 

A omissão, neste momento, ~ consentimento 
a uma forma de espoliação ciue uJtraPassa os 
limites de _quaisquer medidas, s~ Já não bastasse 
o fato de o Brasil ser cliente cativo dessas _empre
sas, qUe se fartam de um· ffiercado seni~COncor-. 
rência e onde o EstadQ _é responsável pOr cerca 
de 60% das aquisições de_medic_amentÇI. 

Cumpre ao Legislativo e, em especial, ao &ma
do, o dever da perene vigilância, onde a verdade 
e os ®usos devem ser apurados na defeSa dos 
l~timos inte~s da Nação, ora aqui represen-
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tada por uma plêiade de Uderes da mais elevada 
ordem de grandeza e de soberana dignidade. 

Sala das Sessõ_es, 30 de junho de 1988. -
Senador Nelson Wedekin -Mendes Canale 
- Mansue.to de Lavor - Aluízio Bezerra - -
Mário Maia - Pompeu de Sousa - Chagas 
Rodrigues - Iram Saraiva - José Fogaça 
- Teotonlo Wela Fllho - Márcio Lacerda 
- Ruy Batelar- Mauro Benevfdes - Alm.ir 
Gabriel- Leite Chaves - José Paulo Bisol 
- Frandsco Rollemberg - Severo Gomes 
-J•~mDHaddad-JutahyMagalhães-l'lel-
son Carneiro - Carlos Cbiarelli - Ronan 
Tito - Leopoldo Peres - Mauro Borges -
Fernando H. Cardoso - Mauricio Corrêa. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -
O documento lido ~ontém subscritores em núme
ro suficiente para constituir, desde logo, resolução 
dó Seiii;iôo Federa}. _Nos termos do arl 170, "a", 
_d.o Regimento ln!erOo~ será públicado. para que 
produza os devidos efeitOs. 

Para a Comissão Parlamentar de Inquérito as
sim constituída, a Presidência fará oportunamente 
as designações, de acordo com as indicações 
que receber das Uderanças. 

:C O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -
Sobre-a· mesa. requerimento que será lido pelo 
Sr. l'-Sicretáiió. -

__ É lido o seguinte 

REQUERIMENTO 
1'1' 110, DE 1988 

- ~ 

Requeremos urgêndª, nOs termos do art. 371, 
alínea "b", do Regimento Interno, para o Projeto 
de Resolução n" 80, de 1988, de autoria do Sena
dor Ronan Tito, que altera o art. 64 do Regimento 
Interno do Senado Federal. 

Sala das Sessões,- 30 de junho-de 1 98a -
Ronan Tito- Jarbas Passarinho- Marcori
des Gadelha. 

O SR- PRESIDENTE (Humberto Lucena) -
Este requerimento será vot;ado após a Ordem do 
Dia! i1a forma do art. 375,11, do Regirnerlto Interno. 

O SR. PREsiDENTE (Humberto Lucena) '-
Passa-se à 

ORDEM DO DIA 
Item 1: 

Votação, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara n' 53, de 1987 (n' 214/87, 
na Casa de origem), de iniciativa do Senhor 
Presidente da República, que altera dispo-

----SitiVO ·aaLei n" 6.880, de 9 de dezembro de 
1980, que dispõe sobre o estatuto dos milita
res, tendo parecer favorável, proferido em 

~~~Plenário. 

Á cli~cussâo da mátéria foi e_ncerrada na seSsão 
extraordináiia de 19 de maio i.íltimo. 

Em votação o projeto, em turno único. 
O.s_Srs. Senadores que o aprovam queiram per· 

mãrie<:"er sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 

O SR. ROY BACELAR Sr. PreSidente, peço 
verificação de votação. 

Ó SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -
Serª- fe1i,;;t a verificação solicitada p~lo nobre Sena
dor Ruy Bacelar. 

Julho de 1988 

Peço aos Srs. SenadQfeS que_retomem os seus 
lugares, para procedermos à verificação de vota
ção. (Pausa.) 

Como votã o Uder do PMDB? 

O SR. ROI'!Al'l MO (PMDB -MG) -Sim. 

O SR- PRESIDENTE (Humberto Lucena) -
Como vota o üd_er do PFL? -

O SR. MARCOI'IDES GADELHA (PFL -
PB) -Sim. - ~ 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -
Como vota o Uder do PDS? 

O SR. ~ARBAS PASSARINHO (PDS- PA) 
-Sim. 

0 SR. PRESIDENTE (HumBerto Lucena) -
Cócilo vota o Uder do PDT? (Pausa.) 

S. E:xt está ausente. --

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -
Como vota o üder do PDC? (Pausa.) 

S. Ex' ausente. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -
C:omo vota o Uder do PTB? 

O SR. CARLÓS ALBERTO (PTB- RN)
Sim. 

o SR. PRESJDE!'fi'E (HumbertO Lucena) -
Como vota o Uder PMB? 

O SR- I'IEY l'IARAI'IHÁO (PMB - PE) -
Sim. ~ 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -
Como vota o Uder do PSDB? (Pau~.) 
S.~~ ausente. 

"O SR- PRESIDENTE (Humberto Lucena) -
Como v:ôta_<3 -~der~ PSB~ ; -

O SR. JAMIL HADDAD (PSB-RJ)- Sim. 
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) :..._ -

Os Srs. Senadores já podem votar. (Pausa.) 

(Procede-se à votação) _ 

VOTAM "SIM" OS SRS. SENADORES: 
AfOnso Arinos - Alexandre Costa - Alfredo 

Campos -Carlos Alberto- Carlos De'Carli
Chagas Rodrigues ~-Cid Carvalho - Divaldo 
Suruagy - Edlson Lobão - Francisco RoUem
berg - Gerson Camatã. -::- Trapuan Juntar- ha
mar Franco - Jama Haddad - Jarbas Passa
rinho- João Castelo -João Lobo -João Me
nezes - Lavoisier Maia - Leopoldo Petez -
Marcondes Gadelh_a -~rio Maia- Me ira Filho 
----Nelson Wedekin- Ney Maranhão-:- PompeU 
de Sousa - RQnaldO: Aragão - Ronan Tito -
Wilson Martins. 

ABSTÉM-SE DE VOTAR OS SENADORES: 
Mansueto de Lavor 
Ruy Bacelar. 

-O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -
Passa-se. ao resultado. 

Votararri SIM 29 Srs. Senadores. 
Houve 2 abStenÇões. 
Tbfal: 31 votos. 
A Presidência suspende a presente sessão por 

dez minutos, para aguardar a Chegada Qos Srs. 
SenadOres ão plenário. - · -

(Suspensa às" 17 horaS e 34 minutos, a 
ses-são é reaberta às 17 horas e 44 minutos.) 
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O SR. PRESIDEI'ITE (Humberto Lucena) --,-
Está reaberta a sessão. ~ _ .. __ 

Solicito aos _Srs. _Senado~_$ o~em os se~s 
Jogares, para procedennos ~ nova \reriflcação de 
votação. 

(Proceàe~se à verificação) 

VOTAM "SIM" OS SRS. SEI'IADORES: 

Afonso Ari.nos - Alexandre Costa - Alfredo 
Cãmpos- Carlos Alberto-- Carlos de'Carli _
Cid Carvalho- Divaldo Suruªgy-Edison LObão 
~ F. Rollemberg-Ferriaildo Cardoso-Gerson 
Camata- Guilherme Palmeira- Irapuan Junior 
- Jarnil Haddad - Jarbas Passarinho - João 
Castelo -João Lobo - Joã() Menezes -José 
Agripino -Leopoldo Per;s- MarcondeS ciade
lha-Mario Maia-Mauro Borges-Meira Filho 

·-Nelson Wedekin- Ney Maranhão- Pompeu 
de Sousa - Ronaldo Ara_gão - Ronan Tito -
·Severo Gomes-Wüson Martins. 

Abstém-se de votar o Sr. Senador: Ruy Ba<::elar. 

O SR. PRESIDEI'ITE (Humberto Lucena) -
Vai ser feita a apuração. (Pausa.) 

Votaram "Sim" 31 Senadores. 
Houve 01 abstenção. 
Total: 32 votos. 
Não houve quorum. 
Todas as matérias que estão em processo de __ 

votação, ficam adiadas, e o requerimento lido, 
antes da Ordem do Dia, ficD prejudicado. 

São os seguintes os.itens_çuja votação é ãdif3da: 

2 

'{atação, em tumo únicõ, do ~rojeto de Lei da 
Câínara n9 6~ de 1988 (n9 8.169/86, na Casa de 
origem), de iniciativa do- Senhor PresideOte da 
República. que dispõe sobre a _estr:utura das cate~ 
gerias funcionais do grupo--Atividades de Apoio 
Judiciário dos Serviços Auxiliares da Justiça_ do 
Distrito Federal e dos Territórios e dá outras provi
dências, tendo. 

PARECER FAVORÁYE;b, proferido em plen"t~riO. 

3 

Votação, em primeiro turno, do Projeto de Lei 
da Câmara n' 7, de 1988 (n' 8387/88, na Casa 
de origem); de iniciativa do Senhor Presidente 
da República, que cria a 16t Região da Justiça 
do Trabalho e o respectivo Tnõunal Regional do 
Trabalho, institui a correspondente Procuradoria 
Regional do Ministério Público da dnião junto à 
Justiça do Tró!lbalho, e dá outras providências, 
tendo - ~ 

PARECER FAVORÁVEL, proferido em plenário. 

4 

Votação, em primeiro tumo, do Projeto de Lei _ 
da Câmara nf' 14, de 1988 (n9 381188, na Casa 
de origem), de iniciativa do ~enhor Presidente 
da República, que dispõe sobre a criação de car
gos na S&:retaria do T ribuna_l de Justiça do Dis
tritO Federal e dá outras providências, tend,o 

PARECERFAVORÁVEL.proferidoemplenário. 

5 
Votação, em turno único, -do Pare<=ecn?_2, d,e 

1988, apresentado pela ComissãO Especial, con
cluindo que não deve ser objeto de_ d~!fuera~o 
a denúnda s/n<:>, de 1988, do Senhor Deputado 

Gerson Peres, contra o OQutor José Paulo Sepúl
vedã-Perfence, P·rocurador-9eral da ~epúbHc;~-· _ 

~ 6 

Vo~ção; -ein turno único dO Requerimento w 
1 O, de 1988, de autoria do Senador Jamil Haddad, 
solicitando, ao Ml"'nistério das Comunicações, in
fc:ifniãÇâês-sôbre o critério adotado peJo atual go-
vernO para a conC:eSSâQ_ qe-canais de rádio e de 
teJevisao através-daquele ministério. 

7 

Votação, em turno único, do Requerimento n~ 
37, de 1.98-8, de autoria do Senador Itamar Franco, 
solidtãndo, nos termos regfmentaís, ao Ministro 
Chefe da <:asa Civil da Presidênda da Repóblica, 
informações a respeito da Secretaria Espe<:ial de 
Ação Comunitária - SEAÇ, a fim_ de instruir o 
estudo do Projeto ele ~i da Cârnara no 1 "] 91 de 
1982. ~ 

8 

Votação, em turno único, do Requerimento n<:> 
54; de 1988, de autoria do Senador_Jamil Haddad, 
solicitando, rios termos regimentais, informações 
ao· Setifior Ministro das Minas e Energia, através 
do Gabinete Civil da Presidência da República, 
a respeito doS contratos fimlados entre a Petro.
brás e a~T"""co Brasil SA 

!I 
Votação, em turno ·único, do Requerimento n9 

96, de 1988, de autoria do Senador Mendes Cana
le, sollcita,ndo, nos termos regimentais, inforrila
çôes- aO Senhor Ministro do Interior, através do 
Gabinete Civil da Presidência da Rej>úbllca, a res
peito (b andamento do "Projeto do Pantanal", 
que vem sendo implantado pelo Governo do Esta
do do Mato Grosso do Sul, com recursos do Ban
co Mundial, através de contrato lavrado com o 
Govern:o Brasileiro. 

~·to 

Votação_..em turno único, do Requerimento n~ 
102, de 1988, de autoria do Senador Mendes Ca
nal e, Solicitando, nos term9s regiJl1entaís, ínfor
rnêições ao Senhor Mirnstro da Fazenda, através 
do Gabinete Ovil da Presidência da República, 
para instruir as Mensagens n9s 124 e 125, de 
198;8, do Senhor Presidente da RepúbHca. 

O Sr. Marcondes Qadelba-- Sr. Presidente, 
peço a palavra para wna comunicação urgente. 

O SR. PRESIDEI'ITE (Hum_berto Lucena) -
Concedo a palavra ao nobre Senador Marcondes 
Gadelha, para uma comunicação. 

~.OJ;R. MARCONDES GADELHA (PFL
PB. Para uma comunicação._ Sem revisão do _qra-. 
dor.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores: _ · 

O Sr. Ministro dos Transportes, José Reinaido, 
foi convocado a depor ·perante a comissão que 
investiga atos de corrupção. Sabe_ V. Ex.~ gue o 
Regimento concede a Ministro de Estado um pra· 
zo de 30 dias para prestar os seus esclarecimen-
tos. . __ . -· -

Cóil:Siderando que estamos às véspera$ do re
cesso regimental, o Sr. Ministro Jos_é Reiflal_(;).o 
Tavares comuni~-~ por meu" intermêdio, à CaSa, 

em a~nção- e respeito ao Senado Federal, que 
estará à disPosiÇão d~ v_. EX e dOs ilustres m~m
bróS âã CorrilSSão a partir do dia -20, em -qüalquer 
data, a qualquer hora que V. fi1' e os membros 
da aludida Comissão julgarem conveniente. Por R 

tanto, "" partir do dia 20, o Sr. Ministro estará 
em corldição_~e atender ao chaffiamento. -~ 

O SR. PRESIDEI'ITE (Humberto Lucena) -
ConCedo a palavra ao nobre Senador Francisco 
Rollemberg. - -

ó" SR: FRANCISCO RóLLE"i•IBERG 
(PMDB-SE. Prqnunc::ia o seguinte disc;u_rso.) -
Sr. Presidente, Srs. Senadores:- _ - _ 

-Sergipe, pela índole dó seu pOvo, Propenso 
rriais à _reintegração que ao .d_Msionlsmo, e fiel 
à luta pela recomposição do S_eu t~!Jitórip, por 
fcirÇa dã tenacidgde dos seus representantes n<t 
Assembléia NaciOnal Constituirite;-coiltiilua man~ 
tendo" viva a_ espefaftça de reconquistar seu hist6- _ 
rico âomínío geOgráfico; em continuaç_ão _à sua 
secular Ttitã-travada contra a infrailslgêrlcía-e- ã. 
injustiça. 

Nesse asPecto, apesâr da -rejeição da minha 
E.rnenda de número 587, na sessão rea]izada no 
dia 28, estriu cofivictO de que a aprovação, tam.,. 
bém na tarde daquele dia, da fusão' das Emendas 
de números 586, ainda da minha autoria, 1437 
e 609, subscritas pelos Coilstituintes José Carlos 
de Vasconcelo_s _e Bonifácio de Andrada, respecti
vamente, proporcionará a tão almejada reintegra
ção. graças à criação, pela nova Carta, da Cómis

·-são-de Redivisão Territorial 
A emenda referida tJ'ata dos seguintes pontos 

fundamentais: 

19 " ... apresentar estudos e anteprojetos 
de redivisão territorial..."; e, 

29 "·- solucionar ãs qt:restões de limites 
--pendentes entre os Estados." -

Ore; senhores: em várias Unidades da Federa~ 
ção sucederam-se manifeStações públicas favorá
~is aQ- deSmemb!arpento das r~pectivas áreas 
territoriais. -- - -

Tais expressões populares, apoiadaS -por consí
derável número de membros desta calenda As
sembléia, trouxeram, aJaumas vezes, à Capital da 
República grupos representativos de diferentes 
camadas popuJacionais daqu~les _Estados. Preo
cupavam-se em extemar argumentos pró e contra 
a redivisão tenitorial. 

Há_ que se considerar, entretanto, o universo 
de fatores históricos, <:Uiturais, sociais e -econô
miCõS-por trás -de cada caso e justificando aSslffi 
em-caaa Um ·deles uma análise exaustiva. Só as
sim se poderá cl)egar a uma dedsão sensata, 
isenta dos aspectos_emecJonai§ porventura- pre
sentes nas atitudes das populaÇOes enVolvidas. 

Outro elemento digno de realce é- a- área, de 
no mínimo -100.000 e nõ máXimo 300.000km_2, 

estabelecida pela Subcomissão dos EStados c::O: 
mo-ideal, em terrifóS:.de extensão territorial, para 
as 91udades_ da Federação. E Por que esses limi
tes, Senb.oreS? Para- permitir ·administrações efi
ciéiltes e efiC:ãzes,· e toblar esses territórios econo
m!Cãmente rentávels. 

Sabemos, Sr. Presidente, que o desempenho 
da fi..ihÇâo ãrbitral é árduo e exat,LStivo, e que condi
cionantes ec:onômicos, culturais e psicológicos. 
entre outros, afetain as ·populações das áreas sob 
litígio. É de se esperar, no entanto, que, resultantes 
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de esb.ldos aprofundados, mesmo as decisões 
que de início pareçam traumáticas, evidenciem, 
com o passar do tempo, beneficias que se conju
guem para o bem-estar das comunidades envol
vidas. 

Nesse sentido parece-nos caber ao Poder Cen
tral atuar para a boa solução_ dos conflitos relacio
nados com as proposições de limites _entre o"s 
Estados. Com efeito, é a União que detém a capa
cidade de árbitro isento e ao mesmo tempo -inte- _ 
ressado em conciliar e harmonizar, sempre em 
nome de uma efetiva união nacfonaJ, os legítimos 
interesses em causa. A sua autoridade e a sua 
visão de conjunto dos problemas do País é incon· 
teste; dão-lhe, assim, por outro lado, a necessária 
co-responsabilidade na cjefiniçáo desse tipo de 
litígio, que pode muito bem não se esgotar com 
os casos atua1mente existentes, mas ocorrer no 
futuro, em razão do próprio desenvolvimento na
cionaL 

Currpre, outrossim, reiterar qUe essa_S_ tafef~, 
por suas inter-relações e complexidade, precisam 
ser abordadas a um só tempo e pela mesma 
instância decis6ria. Assim sendo, as soluções de
vem ser conjuntas e centralizadas em uma s6 
Comissão, ·para que se caracterizem "Pelã coe
rência. 

Dessa forma, Senhores, proponho que seja res
taurada, no Projeto de Constituição, a Comissão 
de Redivisão T errltorial, uma vez que as questões
de limites territoriais interestaduais constituem-se 
num conjunto indissociáver e requerem soluções 
globais. 

A emenda especifica, também, que essa- Co
missão seja formada por dez membros - cinco 
indicados pelo Congresso Nacional e cinco pelo 
Poder Executivo. Reitero, neste momento, a ne
cessidade de participação desse Poder, que cUs
põe da infra-estrutura de recursos humanos e in
formações técrúcas ir\dispensáveis à elaboração 
de estudos e anteprojetos de redivisão territorial. 

Sr. Presidente, as razões aqui apresentadas jus
tificaram, plenamente, tanto o "Requerimento de 
Destaque" quanto o "Requerlniento de Preferên
cia" da presente emenda, já que devemos convir 
que as polêmicas propostas de redivisão territorial 
e as questões de limites entre os Estados preci
sam chegar a bom termo, especialmente no que 
concerne ao bem-estar s6cio-eiconômico das po
pulações. 

Pela partejá referendada dO novo tetcto constitu
cionaJ, é da competência exclusiva do Congresso 
Nacional "aprovar a incorporação, a subdivisão 
ou o desmembramento de áceas de Territórios 
ou Estados, ouvidas as ;eSpectivas -Assembléias 
Legislativas" (art. 58 - item V). É fora de dúvida, 
não obstante, que a exigüidade do tempo dispo
nível não nos permite a atenção e o cuidado indis
pensáveis à análise acurada de cada situação. 

Desejo ressaltar que, durante toda a fase de 
tramitação da Emenda n? 587, restabe1ecedora 
da fronteira sul de Sergipe, a Bahia, não obstante 
a sua representação na Assembléia Co!}§tituinte, 
composta de três SenadoreS e 39 Deputados, 
bem como pela força de suas importantes lideran
ças a nível nacional, eximiu-se de qualquer defesa. 
Tanta isso é verdade que, no momento de enca
minhamento da votação, seus representantes ab
dicaram do direito de faJar, delegando aq_ Senador 
Constituinte pelo Estado do Rio de Janeiro, Nel-

son Carneiro, a tarefa· de ent;aminhar contraria-
mente. -

Tal expediente significou, acima de tudo, fragili
dade de argumentação dos representantes baia
nos perante a consistência documental de que 
se- valeu Sergipe na defesa de seus ir~:teress~. 
Aliás, o Senador Nelson Carneiro foi o único ora
dor contrário a minha emenda, quando o Regi
mento daquei8Assembléía faculta a pafavra a dois 
Constituintes que discordem da proposição em 
examé. · 

Como :Se sãbe, a composição daquele cole
giado é de 559 representantes. No entanto, ape
nas 387 votaram, abstendo-se 35 e votando favo
ravelmente 4 7. Ressalte-se, ainda, que 172 Se
nhores Constituintes deixaram de registrar os seus 
votos: 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente e Srs. 
Senadores. (Muito bem!) 

O SR- PRESIDENTE (Humberto Lucena) -
Concedo a palavra ao nobre Senador Albano _ 
Franco. 

O SR. ALBANO FRANCO (PMDB -SE. 
Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr4 Presidente, 
Srs. Senadores: 

Em sua sessão de 28 último, a Assembléia Na
clOnai Constituinte votou afinal a Einenda Sena
dor Francisco RollemberQ-, cujo objetivo era resta
belecer a verdadeira linha divisória sul do meu 
Estado de Sergipe com a ~@J levando essa 
frOnfeíra até o rio ltapicuru. Para que fique aqui 
registrado, leio o texto Integral daquela emenda, 
cujo teor é o seguinte: 

"Emenda n• 2P00587-0. 
Inclua-se o seguinte art. 61 ao Ato das Dispo

sições Constitucionais Gerats e Transitórias do 
Projeto de Constituição (A), renumerando-se os 
demais: 

Art 61. A superfíde)~lt_orial do Estado de 
Sergipe é acrescida da área compreendida entre 
o rio Real, na divisa com o Estado da Bahia, e 
o rio Itapicuru, que passa a constituir-se a linha 
divisória entre ambos os Estados. 

§ 1 <? Os Municípios· de Jandaíra, ltapicuru e 
rio Real, localizados na área a que se refere este 
artigo, passam a integrar o território do Estado 
de Sergipe. 

§ 29 Para o atendimento do disposto neste 
artigo, a legislação federal_:e estadual competente, 
no prazo de 180_(cento e oitenta) dias contados 
da proml,!lgação desta Constituição, estabelecerá 
as modificações que s_e fizerem necessárias à apli
cação dos efeitos decorrentes. 

Justificação 

A presente emenda se instrui muito menos de 
ingredientes sentimentais que da intransigente lu
ta pelo saneamento de um secular ato de injustiça 
corrietido contra o Estado de Sergipe e o povo 
sergipano. 

Seu conteúdo, em síntese. trata da devolução 
a Sergipe de uma área territorial apossada pela 
Província da Bahia, em frontal desobediência não 
só a todo princípio jurídico, mas a qualquer apego 
ao bom senso que deve Imperar na relação fede
rativa. 

llustra também de que forma se esperam ga
nhos notáveis pela reincorporação ao estado de 
origem, cujos maJores beneficiários são a própria 

população da área. Senão, vejamos: a proximi
dade de Aracaju, em contraposição à longa dis
tância que a Separa de SalVador, propicia maiores 
condições de desenvolvimento à área em litígio, 
por possibilitar _uma interação mais efetiva cóm 
o centr_o de decisões estaduaJ. Além disso, a supe
rioridade da concentração demográfica de Ser
gipe e a existência de uma malha viária mais efi
ciente tomam-se pontos destacados para o cres-
cimento 'éconômico da área . 

SUa riillCorporaçãO poUco acfE:scerá a Sergipe, 
que passará a contar com menos de 25.000 km2

, 

quando a Subcomissão dos listados S?nsiderou 
de 100.000 a 300.000 km2 como o ideal em ter
mos de extensão territorial das Unidades da Fede
ração. 

A reivindicação de Sergipe remonta os inícios 
do séculos passado. 

O Decreto de 8 de julho de 1820 detem1inou 
a restauração da superficie original da Província, 
o_ mesmo oçorrendo no texto da Carta Régia de 
5 de dez.embro de 1822. 

A Ata da Sessão do Cons_elho do Governo da 
Província, de J<? de junho de 1827, firmava a posi
ção do rio ltapicuru como demarcatória do limite 
sul da Província, conforme assentado, em 1590, 
por Cristóvão de Barros. 

Consta da Ata: 

__ "Foi sujeitada peJo Excelentíssimo Vice
Presidente a matéria indicada na Ata da Ses
são ordinária do ano passado, lavrada em 
dezesseis de fevereiro desse ano a folhas vin
te e nove, deste mesmo livro, acerca de ser 
dJVidfda esta Província da Bahia não pelo rio 
real, e sim pelo rlo Itapk:wu; fazendo--se 
a divisa peJa_ barra deste rio acima até onde 
divide a Comarca da Bahia da de Jacobina, 
e·seguindo sempre pela divisão destas Co
marcas até encontrar de_$ão Erancisco; O
canelo desta forma pertencendo a esta 
Prowínda de Sergipe .. vilas da Abadia 
e de ltapicunl de Cima; e o Julgado de 
JeremOabo; cada uma das quais distam 
da capital da BaiJia mais do dobro do 
que distam desta capital; por que all!m 
de que parece ter a natureza dado para 
divisa das duas provídas, o rio ItapiCURI, 
que é cauclal e perene, e não ,o regate 
rio real, que ao tOque da menor seca corta 
e fica inteiramente seco; evitar-se-á com isto 
que as cinco lag_oas intermediárias _entre os 
dois riOs-~o sirvam como atualmente ser
vem de valhacouto de malfeitores e facino
rosos, que até se evadem da vind.fcta da lei ... " 

Na primeira metã.de do século XVII; pgr ocasião 
da posse holandesa. Sergipe limitava-se pelo rio 
Real, que já era conhecido _em 1515, em mapas 
europeus, devido, principalmente, à sua explo
ração pelos franceses, aliados dos indfgenas. Era 
tão importante quanto o São Francisco, pela nave· 
gabilidade da foz em alguns quilômetros. 

o-arri1istíciode._Haia, assinado em 12 de janeiro 
de 1641, estabeleceu que o rio Real demarca~a, 
põ( dez anos. o limite da Capitania de Ser91pe 
com a Nova Holanda brasileira. 

No entanto, expuJsos os holandeses, conven;. 
clonou-se pela Bahia o hábito de considerar o 
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rio Itapicuru como froteira entre ela e Sergipe, 
conforme narra Francisco Carvalho de Uma Jú-

nior, em sua História dos Umites entre Ser
gipe e Bahla, páginas 172 e 387 a 392. 

- lllsl~tla dos Lltultcs clllt~ Sergipe ~ ]l;lhln. AUlOI: 
de Carv:xlha I,iutn Junlor. l'lÍJ!, 213, 

Adite-se o caso do povoado de .APadia, que 
avançou por terras reclamadas por Sergipe, apro
veitando-se do rio Real. Seus habitantes recusa
vam-se a aceitar a jurisdição do Capitão-Mar de 
Sergipe e seus Governadores. Isso complicou e 
retardou a fixação defmitiva da fronteira no ltapi
curu. 

No século passado, em 1830, Bahia e Sergipe 
trocavam pareceres so.Qr~ o assunto. O Decreto 
Imperial n9 323, de 23 de setembro de 1843, mar
cou os limites provisórios entre as duas províndas. 

A demanda prosseQuiu. 
Em agosto- de 1882, o Senador José Lulz de 

Coelho Campos-advogou, com veemêncià, na Câ-_ 
mara Alta, a causa de Sergipe. No dia 11 daquele 
mês, com o apoio de Prado Pimentel (o Barão 
de Estância) e de Geminíano B. O. Goes, apre
sentou projeto tratando dos limites em ·questão. 

Em 4 de agosto de 1891, com o apoiamento 
de Ivo do Prado, M. Valadão e Leandro Ribeiro 
Siqueira Maciel, o Deputado e historiador Dr. Fe
lisbello Freire apresentou o· seguinte projeto, res
tabelecendo parte dos primitivos limites -do Esta
do de Sergipe, ou seja, até o planalto divisor de 
águas âo rio Itapicuru: -

"Traça o limite do E~do de Se;rgipe e 
providencia para que seja este o_bseryado. 

O Congresso N~cionaJ c;lecreta: 
Art 1" Fica o Estado de Sergipe limitado 

pelo modo seguinte: 
a) ao norte, com os estã.Pos das_ AJ.~goas 

e Pemambuc~lo rio S. Francisco, respei
tadas as posses e direitos de.sses Estado!>;. 

b) ao ocidente, com o Estado da Bahia, 
pelo rio Pontal d~e a sua foz no rio S. Fran
cisco até às suas cabeceiras, na serra da Tiu
ba; 

c) ao su1, ainda com cEstada da Bahia 
pelo meio do planalto divisor das águas dos 
rios (tapicwu e Vaza-Barris, até ençontrar o 

planalto divisor das águas d~ mesmo rio lta
picuru e o.rio Real, e ~lo meio deste planalto 
até o Oce.ano Atlântico. 

Parágrafo únicO. Ã demãfeação destes li
mit_es será feita de maneira que todo o vale 
dO rio Vaza-Bariis fique Ci:lffipreendido no 
território do Estado de Sergipe. 

Art. ·2~ Fica o governo do Estado de Ser
gipe autorizado a tomar posse de todo ter_ritó
rio, a que se refere o artigo precedente e 
nele exercer a maiS -completa jurisdição, logo 
que tiver conhecimento oficial da promul
gação deste decreto. 

Art. 39 _fi~a~-QOYell].O _da Uruãó autori
zado ét,.empregar os meios preclsos para tor
nas efetiva a ,ROsS~ e juÕSdição_ de _qUe trata 

_o artigo precedente, caso seja redarriada pe
- lo governo do Estado de Sergipe a_sua inter~ 
yenção para esse_fim. __ _ __ _ ... 

Art. A9 Revogam-se as· disposições em 
Cohfrário." -

~nda nessa época, em 1891, "O livro Estudo 
sobre a Origem Histórica dos Umltes entre 
Sergipe e Sabia, de autoria dqs Doutores José 
de Oliveira Campos, Direito r da Biblioteca Pública, 
e Francisco Vicente Vianna, Diretor do,_Arquivo 
Público, elaborado por ordem do Gove~dor da 
Bahia, José Gonçalves da Silva, aborda, nas pági
nas 8, 9 e 3"1, aspectos lnteres.sa_n_tes reicltiyos 
à questão: 

"O argumento tífaáo-dO--coriCeito e(lun
dado a fl._ 160. voL 1, de lgnáclo Accioli,_onde 

· diz: "Para as sobreditas creações foi aUctori
sado ·pela ProviSãO-de 9 de fev~reiro de 1725, 

·--e-outras anteriores; e cotnquanto tal auctori_
zaÇ§o fosse iDifl].itada, todavia, para _efigir _em 
vt11as as povoaÇões de_ hapicurú, lnhambupe 

- e-:Abbadia, esperou por ordens u1teriQres,_que 
~~,~ 5e. e~edir~~ .~ ~ua exi~ên~ia; estas tres villas 

ficaram pertencentes a_ Sergi,R~. até q~e, a 
requerimento de seus habitantes,, as incàrpõ-
roU de novo à_ corri<irça -,da Bahia", de que 
por estas expressões conclue-se que lta
plcurú, Inhambupe e Ab_badia foram de 
Sergipe:· (op. cR. págs. 8'9) 

"X-Província: de Sergipe 
História - O território de Ser_gipe foi conquis

tado e colonizado em 15W_ por Christovão de 
Barros, governador interino da Bahia que ahi fim
dou a actual cidade de S. Christovão; Sergipe 
ficou s_uje_itp à.S,:thia, de_que ~ormã~ã .~~ _comar~
ca, até o anno 1820, errtque foi elevado a capita~ 
nia independente e passou na fundação do Impé
rio a ser_ um_ª_ de suas provindas. 

Limites -Ao N. a provinda das Alagoas; a 
L o Oceano Atlantico;- _ao S. e ao O. a B~a. 

Superfide --39,090 kUometros quiidrados. 
População - 234.643 habitantes, dos quaes 

22.623 escravos seQUn_do o recenseamento de, 
1872."" (id.lb., pág. 31). 

Obs_erve-se .que __ essé!. obra,_ u!'Tla publicação 
oficlal da Bahia, consigna a nosso Estado a área 

·· àe_--39:Q9o-f(ffi""""2, enquanto sua área atual é de 
2f.ô5RJan2! OOde fOram -pãrar os 1a033 krn2 

da diferença? 

Da mesma forma, Arthur Dias, em seu O Brasll 
Atual (Rio, Imprensa Nadonal, 1904, verbete 
''Sergipe"), documenta possufr Sergipe 39.09Q 
km2• Onde a diferença? 
--~-~0~~~9: ____ . . - ,-_~· 
A ~cyclopaeclla Britannica, vol. XXIV, edição 

de 1911, no verbete "Sergipe", _informa que a 
área do nosso ~do ·é de _l5.ú~ milbãS.quadra
clãs, o que- equivale a 38:939. krn:_._O_n_de a-dife
rença?_ 

A End_clopedia Un-W:efsal Dustfacia--EurO
peo-Americana (Madri, Espasa ....;_ Ca1pe, 1927) 
infQrma possuitSergipe 39200 lan2• Onde a dife
rença de mais de 18.000 km2'? Essa mesm~ End
clopedia consigna à Bahiã, na mesma .época, 
420.427 km2 , em desac_ordo com os atuais 
.559.951 -do grande Estado. - _ 
·u qUe mars irniiga é qUe -não "cohSta-fer o Esta

do, a partir de 1915, feitO doação ou abdicado 
desta área. Er~o de cálculo c_artográfico l}áo é 
admissivel, porcilie nêStas contas Os caçtógrafo~ 
já eram espe~ia\istas _desde o tempo das grandes 
navegações pelos idos de 1500-. 

A explícação inicial para tal fato é que a Bahia 
incorporou grande área de Sergipe na divisa _oes-
te. - - -

O_utra coisa incompreensível é açeitar-se, -com 
o quase SJlêndo que_hoje paira sobre o assunto, 
a front~ira Oeste do. Estado, defirltâa êõffió.wna 
"':linha imaginária" que vai da foZ ào Rjacho Xing6, 
afluente do rio SãO Fri.mdsco, que é a divisa oficial 
cOfn Alagoas, até as nasc;entes do _rio Rea,J, no 
sul, que separa SerQipe ·da Bahia, assim como 
essa tal linha (que dev.eria ser ret_a) o divid_e d~se 
mesmo Estado a oeSte. Em todos os livros de 
_GeOgra_fia, Cartcrgra~a e G"eometiiã,~ãs liiltias ima
ginárias são retas, indicando a _menor _d~tància 
eoti~ áois ~pontos-. Exemplos: os paralelos, os me
ri41aÍ1os, ã -linha do Equador, o- meridiano de 
Greenwich, a pãrtil- do qual ião det(!rminª~os os 
fusos· horáfio_s, .etc. Entretanto,-quen1 verifica a_ 
área de nO-sso EStado, em sua fronteiraa Oeste, 
constata que a _nossa "ª-nha ima9fnáda" é- a 
mais torta possível, uma Cerca SIDUõ"Sa qüe en-
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tra em nossas terras para deixar a maior parte 
do lado da Bahia! 

A outra explicação ê que a fronteira sul legítima 
do Es'tado é o ltaplcuru. 

Como-- se vê, a pretensão de nOssa emenda 
no sentido de restabelecer a fronteira sul histórica 
do Estado, no rio ltapicuru, é modesta e recupera 
para Sergipe somente- uma parte da área tempo
rariamente perdida para a Bahia: não mais que 
cerca de 3.000 km2• Tanto isso ê verdade que, 
se fôssemos nos basear rigorosamente nos sóli
dos fundamentos históricos que dão ação à causa 
sergipana, nossas fronteiras com o Estado da Ba
hia partiriam "das margens do rio São Francisco, 
seguiriam em linha reta até àS margens do rio 
Itapicuru e por este atingiriam o Oceano Atlântico. 
Essa linha teria, como pontos intermediárioS de 
apoio, no seu trajeto São Frandsco/Itapicuru, as 
nascentes dos dos Xingó e Vaza~Barris. Essas se
riam as nossas legítimas fronteiras. 

Seguindo-se ao de Felisbello Freire, vem o Pro
jeto de Moreira Guimaráes 'que, na sessaO-da Câ
mara dos Deputados de 18de novembro de 1913 
(DCN da mesma data, p. 2585), dizendo tratar-se 
de um dever sagrado, e ap-oiando-se na plata
forma lida em 26 de dezembro de 1909 peJo 
Marechal Hermes da FonSeca, no trecho relativo 
à divisão territorial do Brasil, que afirmava não 
ser equitativa, assim se expressa a certa altura 
do seu discurso: ---- o - _: 

"De sorte que, Sr. Presidente, está pelo 
norte a questão dos limites de Sergipe inteira
mente resolvida; mas pelo sul, a despeito des
se modus vivendi, deste reglmen ereado 
pelo decretro a que ha pouco fiz referencia, 
lutas apparecem, conflictos surgem ~ cada 
Presidente de Estado, quer da Bahia, quer 
de Sergipe, cada um delles tem procurado 
resolver a questão. E não ha duVida, é preciso 
resolvei-a, porque o que existe relativamente 
aos limites sul é o seguinte: 

"Os limites sul foraln faxado3 pelo decreto 
n"' 323, de 23_ de seteinbfo de 1843, que· 
életerminou que a parte da freguezia de Abba
dia, na Provinda da Bahia, que passa além 
do rio Real, fique pertencendo à Provinda 
de Sergipe, servindo o dito rio Real de linha 
divisaria entre as duas mencionadas Provin
das emquanto pela Assembléia Geral Legis
lativa outra cousa não fosse determinada." 

Nós, portanto, da Camara Federal, tinha~ 
mos de ser chamados a resolver a materia; 
o Congresso Nacional tem que apparecer 
para resolver a especie. Mas a questão capital, 
essencial, não está no sul; a questão está 
no occidente. É ahi a questão tem dado Jogar 
a conffictos de. tal natureza que não_se sabe 
bem como a adminiStração, quer de Sergipe, 
quer da Bahia, p6de resolver os seus proble
mas de economia do Estado. 

A Camara, conseguintemente, carece de 
resolver a questão momentosa. E tanto mais 
quanto, no caso, ella surge como uma me
dida de conciliação entre os dous Estados. 
Quando fui encarregado_ pelo eminente Pre
sidente de Sergipe, Si. General Siqueira, de 
tratar desta questão, em que, com as luz.es 
dos meus colle_gas de bancada, pude com
fecdonar O ·projecto 'de_ agora, desde logo 
procurei o distirrcto feader da bancada da 
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Bahia, meu_ bom ·collega e distincto o Sr. 
Deputado Mario Hermes. e travei com elle 
mais de- urna palestra sobre o assumpto e 
mostrei, então, nessas palestras, os intuitos 
nobres de Sergipe e, ao ouvir a palavra do 
i11ustre representante da Bahia, immediata
mente ~omprehendi que o cerebro delle, to. 
do o seli C'oração, todo o seu eSPírito estavam 
animado~ pelos mesmos nobres intuitos que 
inspiraram e inspiram a alina de Sergipe." 

Francisco A de Carvalho Lima Júnior, em sua 
História dos Umites entre Sergipe e Bahia (Ara
caju, Imprensa Official, 1918), assinala: 

"QUando foi constituída a Capitania de 
Sergipe, ainda não existiá a chamada Capi
tania ·da Bahia .. , o que se constituía então 
(p_ela Çarta Régia de 7 de janeiro de 1549} 

-_ nl!o era urria Capitãhia, propriamente, como 
as outras, mas a séde do Governo Geral colo
nial encarregado da Administração de todo 

-o BraziJ, impondo obediência às demais capi
tanias e donatarias" (pp. 137 e 138- grafia 
original). 

Prosseg-ue Líiria Júnior: 
"Lançados os fundamentos da cidade, 

Thomé de Souza, de' conformidade com as 
ordens que trazia, tratou logo da creaçãõ do 
Munidpio da Capital, que depois tomou o 
nome de ReconcavoJ dando-lhe por termo 
61éguas para cada lado, dentro de cujo limite 
exerceria a Cãmarã reSpectiva a sua jurisdi
ção ... Era, pois, o Reconcavo, uma espécie 
de Mtmicípios Neutro ... Só um e meio século 
depois foram erectas as suas primeiras vi
lias ... Jaguaripe, em Dezembro de 1697; Ca
choeira e São Frandsco, Em Janeiro e Feve
reiro de 1698. Dado a conqUista de-Sergipe 
e constituição de sua capitania independente, 
a Corôa, usando como lhe aprouvera, de seu 
patrimônio dividiu ao melo a doaç_ão __ de Cou
tinho, pelo rio ltapicuru, ficando o domínio 
de Sergipe para o lado do Norte até o São 
Francisco. O restante, a outra metade, para 
o Sul, -ficou incorporada à séde do Governo 
Colonial ... Era, pois. urri território igual ou 
menor que o de Sergipe actual, o que possuía 
a Bahia ... Outro facto: doCumentos authen
ticos, em.manu~cripto, Cartas e Orc;lens Ré
gias, referindo-se à Comarca da Bahia nun
ca o dizem,- da Capitania, mas da Cidade 
da Bahia, e isto até fms do século 1& entre
tanto que os mesmos documentos nunca 
-deixaram de dizer - Comarca da Capi· 
tania deS.,.glpe" (pp. 138, 139, 140 e 141 
- graf~a original). 

Dentre _as amostras r_eferidas pelo Autor, colhe· 
mos a mais expressiva: 

"Faço saber a vós Vasco F emandes Cezar 
de Menezes, Vice-Rey e Capitão General de 
mar e Jemt do Estado do Brazil, que atten
dendo ao que me informou o Ouvidor Ge
ral da Capitania de Sergipe d'El-Rey, so
bre ser conveniente que os moradores do 
rio Real, freguezia de Nossa Senhora da Ab· 

- J>adia, fiquem sujeitos à correy_ção da _dita 
_.Capitania de s.,.glpe d'El-Rey, e não à 

Comarca da cidade da Bahya"(Carta Régia 
de 10 _de maio de 1728,- Liv. 24 ...:.... O. 
R. FI. 91. - Dr. F. V. Vianna. - Estudos 
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sobre os Umites Sergipe e Bahia, p. 5_5 -
op. cit., p. 141). 

Em seguida, üma Júnior arrola o testemunho 
histórico de autores insuspeitos: 

"Entre as muitas autoridades que assigna
lam os lif!l_ites de Sergipe ao Sul pelo Rio 
ltapicuru, citamos em primeiro lugar lgná~io 
Accioli de Cerqueira e Silva ("Memórias His
tóricas e Políticas da Bahia"), autoridade in
suspeita, por ter estado sempre a serviço da 
Bahia, que adoptou como pátria, eDe, nascido 
em Portugal. Este autor não foi, nesta parte, 
lembrado pelos _esçrip~res bahianos ... mas 
nãO pasSou desPercebido ao Senador Cân
dido Mendes de Almeida ("Atlas do Brazil"). 

''Outra autoridade que não pode ser posta 
em dúvi~, e ~vez a mais r~speit§l_da de to
daS: ''SerQipe d'EJ-Rey (a-províndar--= Divi
sãO adm-inistrativa do Império do Brazil,limi
tada, ao N. pelas províncias- de _AI_agôas e 
Pernambuco; a O~ e ao S. pela Bahia. O Itapi· 
ruru, o S. FrancisCo, e o Vaza-Barris, são 
os seus principais cursos d'água (Do grande 
Dic. Universal de Larousse- vol 14~- pág. 
588) ... _,.ta passagem de Larousse, bem 
como todas da Jettra - -S - foi achada 
em manusalptos dos séculos 16• e 17•, 
quando teve origem a Capitania de Sergipe ... 
A fonte não pode ser suspeita ... " (pp. 152 
a 154). 

"Corrobora a infomiação de Larousse, um 
dos cronistas de maior valor quando, de pas
sagem;· ao falar de Sergipe, escreveu: "Não 
trato do rio de Sergipe, do rio Real e outros 

-~ que ficam nos Umltes desta Capitania da 
Bahia, por não ser prolixo, e também porque 
ao diante pode ser tenhã lugar (Fr. VIcente 
do Salvador. História do Brazil, pág. 44, Publf
cação da Biblioteca Nacional- 1889). Vê-se 
dos termos griphados que, excluídos o Ser
gipe e o rio Real, os limites com a Bahia 
aCham-se mais ao Su1" (p. 154). 

"Para reforçar as opiniões _dos autores cita
dos, eis o·que álZ o_utrà inundialmente acata
do: ~'Bahia- Divisão administrativa do Brazil. 
--Superfície 230,000 Kil. quadrados, dM
dida em 3 districtos, __ com uma popu1ação 
de 800,000 hab._ ~SeuS limites são os rios 
São Francisco, de Contas e ltapicuru, e ou
tros rios menores e o oceano (Dicc-. de La 
Conversationet de la Lecture, Tomo III -
1933 ~ Paós)" (id., ib., p. 155). 

Analisando a parte do Regimento _dos Capitães
Mores de Sergipe, que dá à então Capitania a 
extensão de 25 (vinte e cincO} léguas a partir da 
barra do_São Franciscõparab5u1, aiz Uma Júnior, 
quanto às interpretações erradas a respeito, dif!Ji
nuidoras da área de _Sergipe: 

" ... como i-tão haviã dois pêsos e duas me
didas, o padrão pelo qual foi medida a doa
ção de Francisco Pereira Coutinho, com os 
mesmos instrumentOS. e o mesmo agrimen
sor, não podia deixar de ter sido o mesmo 
que serviu para medir as vinte e cinco lé
guas do Regimento dos Capitães-Móres de 
Sergipe ... Se, pelo contrário, a medida que 

_ &eJVi.u para a doação, foi verdadeira, as vinte 
e cinco léguas da Capitania de Seigipe, con
forme o_ Regimento citado na sesmaria de 
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Muni~ AJvares, ajustam-se perfeitamente à 
mt>tad~> d<l doação d:e Coutinho, que foram 
50 l~guas: e neste caso a Capitania de Sergi
pe, sendo metade das 50, 11al ter a béliTêl 
do rlo ltapl<:•tru, e a. Bahla nunca poderia 
legahnent:e transpô-lo. O Regimento, 
pol5, dos Capltãea-M6res de, Sergipe, 
Pª•~~ojo ~lo Rei, resolve catltegorica
mf"..nte o CMO dos llmltes tenitortais das 
Capltllnl .. de S..rglpr e Ballla pelo álveo 
dQ ltaplcuru, de modo á não deixar nenhur 
rna düvida e dispensar outras indagações, 
corno 'SP tPm feito " 

'Em outros termos: se 25 é metade de 
50 (25 'o~ '50-25), e 50 é -igual a 25 rriaiS 
25, (25 + 25 '=" 50) segue-se que o Rei 
partiu ao melo a doação de Coutinho 
re~m.tda à Corôa, dotando a Capitania 
de Sergipe d'El-Rey com a metade, que 
V1d dQ rio ltapkuru ao rio São Francisco. 

'E. eis a razão porque- àífj>fiméirós Capr
tães-Móres de Sergipe concederam sesm~
rias de terras da margem esquerda do ltapi
c:uru par a o Norte, como, entre outros, Porto 
C=:trreiro e Cosme Barboza." 

Cf"tf.anu;!nte a medição de 50 léguas de 
COutinhõ não foi bem feíta, foi um mais 
ou ~nos: obedeceu a um cálculo fl"l.Ujtq 
desaproximado, porque, do padrão da bar
ra da Bahla. à barra do São Francisco, 
dr~~m lr uma 214 mtUtas maritimas,_que 
001Te"~ndem__6_7l_ljguas, isto é, 50 e 
lm!ht 21 de quebra. _Bem aproximado. 
Neste caso Sergipe tem entmr por Igual 
na p~rtUha da qu~bra, ficando com um 
total correspondente. _à m~de de 71, 
oo ..,jam, 35 léguas, que é a distância 
®S. Fri!ncl!'lco "'o ltaplcuru. Approxlma
damf!'nte.'* 

Também 36 léguas é a extensão da 
costa de Sergipe (até ltapicuru), segundo o 
üustre ch10nista Augusto Fausto de So~.,tza, 
propttgnador da igualdacte territorial dqs ES
t~dos (Estudo sobre a Divisão territorial 
do Bt:aziL Rev. do lnst. Histórico Brazileiro 
~- 1880- Iom. II- pág. 50)." 

"Nlngui:m, porém, media com tanta 
Jl"~lsão a dcmat.arla de Fnmcltco Perei~ 
ra Coutloho, como Sebastião Rocha Plt
ta (Hist. da llmerlca Portugueza- pág. 
10. n. e c). drutto-lbe 70 léguas, ou seja, 
35 até o rio ltaplcuru, e d"ahl outras tan
tas até o São Frandsco, pertencentes 
ª ~l'f.rir~. rtf!' a~Õ'rdocom as25 do Regi
mento'' (id., ib .. pp, 207 a 209 _e 211 
grat!a onginal). 
J\Jém disso, 

~ Capitania _df_Sergipe. fundada cerc~ 
de_dous séculos antes de ser dada à Bahia. 
o titulo honorário de Q,.plhi_11Ja, já contava 
uma serie de Capitães-M6res que, por no
meação do Rei, governava-a de accôrdo com 
o ;>;e~) Regimento dado pelo mesruo~ e C.Qffi_ 
tal independência, que lhes era_ facultada a 
t:"onc:ec;sào de sesmarias, poder que mais tar
de foi limitado, não só a ena._ mas às outras 
Capitl'lni21s. par<:~ cohibir abusos de cone~ 
sóes demasiadas. consistindo a limi~ção em 
sujei~ar as doações à_approvação régia" (id, 
ib .. p. 226). ~ 
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O mesma Francisco A. de Carvalho Júnior ad
verte às pp. 247 a 258: 

"OS-liillite-5 -territoriaiS dé!- antiga Capttania 
de Sergipe cõm·aaahia, desde 1590, foram 
pela Rio Itapicilru". Logo acrescenta o Uus
tre historiador.: 

"A própria Junta Provisional ela Bahia, ape
sar- de revolucionária e arrl)adã do arbítrio, 
r~onheceu e respeitou os limites da Capi
tania autônoma em 1820, pelo rio ltapicuru, 
deixando em sossego os moradores entre 
ele_ e.·o rio Real, isentando-os do serviço mm-. 
tar obrigatório, como se viu do tópico citado 
na proclamação de Cézar Burlam aqui." 

''A-Ye:SlàtifaÇão, pela segunda vez, da auto
nomia da Cãpita.niéi ém dezembro de 1822, 
com_.,__ denominação de Proyíncia, não a!t_~-
rou os limites de ltapicuru." 

Ivo do Prado, disputando com o baiano Braz 
do Amaral, por ocasião do 69 Congresso NaciOnal 
de Geografia, sustenta, a propósito da alegação 
de que Sergipe pertencera à Bahia: 

"Fóra o tempo decorrido entre 1763 e 
1820, d1,1rante o qual Sergipe, Dhéus, Portô 
Seguro, São Salvador e seu reconcavo, jun
tos formaram uma só Capitania, a História 
não revela o menor facto que demonstre ha· 
ver Chegada ao rnéd_io e ~aixo São Francisco 
a Pequena Capitania formada em Todos 
os Santos" (A Capitania de Sergipe e suas 
Ouvidortas, Memoria sobre questões de 
Umltes- Rio, Papelaria Brazil, 1919, p. 355 
-grafia original). 

O mesmo Ivo do Prado fez consignar em ata, 
na 11 ~ Sessão dª Conferên~ia dqs D_~legados dos 
Estado_s, realizada a 4 de setembro de 1919, pro
testo em _çyjo primeiro item consta, nítido, o in- _ 
conformismo de Sergipe com o esbulha territorial 
de que é _vft.irna na fronteira sul: 

"_ Sergipe vem declarar,_ se bem que 
mUJlo e--muito esperançoso: 19 - que tole
ra. simplesmente. a divisão pelo rio Real 
d~_ Praia, ãntigo ltanhy, até que o poder' 
competente decida sobre o arbitrário e pro
visório decreto no ;323, de 23- de setembro 
de 1843, e que mantem seus c:H~tos à 
antigas vUlas de Abbadla, ltaplcuru e 
lnhambupe, villas que lhe pertencem, desde 
a origem de cada uma dellas, motivo pelo 
qual protesta çantra_a manutenção de tal de-:
cteto que fica _sem yalor, por não existirem 
mais, da Assembléia Geral Legis,lativa do lm~ 
pérlo, nem o Senado nem a Câmara dgs 
Deputados, camcuas a _que __ elle (_o decreto) 
allude e de cuj9 Poder e critério dependia 
sua existência top ...... _. (op. cit, p. 363 -grafia 
originai). 
Rebatendo outra proposição de Braz do 
Amaral, aduz: 

"Ainda em 1679, vinte annos_ d_ep61s, con
forrn~ o_ beUo testemunho de Frei Raphad -
de Jesus (Castrioto Luzitano, p. 5) Sergipe 
tinha dncoenta léguas de costa e a Ba
bll,t, então, menor, tinha, apenas umas 
tdnbl. tião é tudo; vamos adiante. Em 1695, 
trio_ta_e-Seis anos depois, o Conselho Ultrama
rino, em um parecer, dado a 9 de fevereiro, 
parecer que V. Ex'1 publica em seu Memorial, 
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informa, que Sergipe tlnha clncoenta lé· 
guas- do São FranCisco à Bahia.~ Em 
1755, já Sessenta annos- âepois, O. Joseph 
Va~te, _o grande benedectino, em seu tra-

~ balho célebre (Qe_ographie, Historie, Ecde
siastique et Clvile, etc.) a Sergipe dá, mais 
ou menos setenta e cinco léguas de cos
ta. .. Tudo confirmando, veto a palavra official 
(de acc.ordo com eUa, estão_os illustres bahia
nos Drs. Eduardo Ç:Spínola e Teive Argollo) 
de Alexandre de Gusmão, secretário de D. 

'·João V: "A oitava Capitania,- ou Pi'õvfncia, é 
"' "' a de Sergipe: esta. capitania se estende a uma 

outra parte das companhias por onde passão 
·---os rios São Francisco e Real, até as _nações 

obacatiares ... " (op. dt., p. 370). 
Sobre a fantasiosa s_ubordínação da Capitania 

de Sergipe à Capitania da Bahia, em determinada 
época do período colonial, argúi, ainda, Ivo do 
Prado: 

•· ... em 1659,, quando os sesmos foram 
dados, -ª. j)equenirla Capitimia de São Salva
dor. e seu reçonc~o ou ét Bahia _d,_e Todos 
OS SãiltOS não tinha as_cend_ente algum _sobre 

-'---_a Capitania de s_ergipe. Esta iiem só~ fôra 
_su_~ltei11a, cOO. ainda, era matorquEfa:pre
t€ndida mandante. Sergipe era subÓrd.inada; 
não a_ ta_! capitaniã., _como diz V. ~~ mas, 
comO todas-as irmãs, São Salvador inclusive, 

-ao- Qovemo Geral dO- EStado do Brazil. V. 
Ex", quer alludir talvez a Capitania geral da 
Bahia; esta, porém, surge na História, 104 

- annos depois!" (op. dt, p. 381 ). 

Decretado, como foi visto, a independência de 
Sergipe em relação à Bahia (Decreto de _18 de 
julho de 1820, de D. João VI), as vicissitudes por 
que passou o primeiro Governador da nova Pro
víncia, o Brigadeiro Carlos César Burlamaqui, 
sua.conduta altaneira e sua fidelidade ao monarca 
fiZeram dele, _na verdade, o primeiro governante 
do _Estado a se manifestar corajosamente contra 
a inconfOrmidade da Bahia _em aceitar _a emanci
pação política dos s.ergipa':los. -

Seja. portanto, inscrito -aqui o seu nome, com 
o realce_ que merece entre os que,_ há mais de 
um Século, vêm se batendo pela inte-gridade terri-
torial do !l9SSO Estado. ___._ 

Em 1920, os governos da.-Bahi"ã e Sergipe con
cordam numa comissão arbitral, que levaria o 
laudo definitivo aos Congressos dos dois Estados, 
não tendo chegado a termo esse protocolo de 
intenç~S. . 

Assim, toma-se pÚblico acordo firmado entre 
os Presídentes J_, J. Seabra, da Bahia, e_ Pereira 
Lobo, de Sergipe, no-sentido de constitulr-s_fúnlla 
comissão de seis membros, três de cada Estado, 
para díscutir o problema que, na base- de laudo 
de um árbitro_neutro, seria levado ao Congresso 
de cada um dos :EstadO$. 

É de toda justiça que se realce, nessa ocasião, 
o- trabalho r_ealizado pelo General, Engenheiro, 
GeógraTo e Parl<mtentar Ivo d,_o Prado, por ter sido 
ele quem melhor estudou a questão dqs limites 
entre Sergipe- e a Bahjª' conforme -~_depreende 
de sua obra A Capitania de Sergipe e suas 
Ouvidorias. 

O histOriador J. Pires Wynne, em sua: Hlstórla 
de _Sergipe - 1575/1930, a respeito desse 
a COreto de 27 de outubro_ de 1920, assin_al_a: _ 
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"Também muito se "fazia notar Õ interêsse 
revelado pelo Presidente relativamente à so
lução da emperrada questão dos limites, e 
com a presença do Governador Seabra, êle, 
aproveitando-se da oportunidade, tratou do 
acôrdo: 

"Dentro de binta dias a contar da data da 
assinatura do presente acôrdo, Sergipe se 
louvará em pessoa competente assim como 
no mesmo prazo o Governador da Bahia e 
em terceiro árbitro desempatador escolhido 
por acôrdo das partes entre seis cidadãos 
de capacidade reconhecida, cujos nomes se
rão apresentados, três pelo Presidente de 
Sergipe, três pelo Governador da Bahia. Se
rão entregues aos árbitros todos os docu
mentos e provas de cada qual dos Estados, 
.a flm de, firmados nêles, ser resoMda a pen
dência, ficando, entretanto, dependendo o 
laudo final da aprovação em duas sessões 
ordinárias ou extraordinárias do Congresso 
de cada um dos Estados. O laudo dos árbi
tros deverá ser apresentado dentro do prazo 
de oito meses a contar da data da assinatura 
do presente acôrdo, pelos Excelentfssimos 
Srs. Presidente e GovernadOr respectivamen
te dos Estados de Sergipe e Bahia, e demais 
pessoas presentes a êste ato. Estado Fede
rado de Seigipe, Aracaju, aos vinte e sete 
dias do mês de outubro de mil novecentos 
e vinte. Em- tempo: do presente acôrdo que 
será transcrito em livro de Notas de TabeMo 
público, serão extraidas seis cópias, três das 
quais serão entregues ao Exm<:> Sr. Gover
nador da Bahia. Aracaju, 27 de outubro de 
1920. -JoséJoaquim.Pereira Lôbo-Presi
dente de Sergipe. J. J. Seabra, Governador 
do Estado da Bahfa. 

"Em dfscordânda, naturalmente, desde o 
CongreSso de Geografia, realizado em se
tembro de 1919, na cidade de Belo Horizonte, 
os representantes da Bahia e de Sergipe, dr. 
Braz do Amara1 e General Ivo do Prado Mon
tes Pires da Franca, indicava, logo depois, 
o Presidente Pereira Lôbo para louvado o 
ilustre engenheiro dr. Getólio das Neves, e 
fazendo razoáveis considerações pedia ao 
Governador da 6ahia a indicação de outro, 
que não o dr. Braz, já dedaradamente em 
posição oposta, e já de comum acôrdo para 
desempatador se escolhia o dr. F. A Bueno 
de PaNa, Vice-Presldente da República. 

"Sergipe viveu momentos de grande eX
pectativa e por um momento a figura do Pre
sidente cercada de maior simpatia, todos nu
ma justa euforia cÍvica e a louvar a sua inicia
tiva. 

"O acordo lavrado no dia 27 de outubro 
de 1920, feliz iniciativa, encontrara franca 
acolhida por parte do Governador J. J. Sea
brã, mas fruto das alegrias daqueles dias e 
da aproximação dos dois homens de Gov_er
no, também não passava de uma fácil solu
ção em se tratando de um caso tão debatido, 
de uma questão tão postergada por uma das 
partes. 

"Encerrando o prai'o estabelecido no dia 
27 de junho de 1921, logo o-generallvo do 
Prado entregava o seu laudo ao árbitro de
sempatador, mas o mesmo não fazia o Dr. 
Braz do Amaral, e logo uma Mensagem 

-do a0v&n8dor J. J. Seabra eJ~ddava, 
dirigida ao Presidente de Sergipe. 

'Terminado hojeoprazoparaserproferido 
o laudo no arbitramento de que trata o Con
vênio de 27 de outubro (t)timo, sem que hou
vessem chegado a· um aCordo os louvados 
dos _dois Estados conforme a correspondên
cia que aí vai junta por cópia, sobre o assunto 
a discutir, denuncio pelo presente o referido 
Convênio de 27 de outubro. Declaro, entre
tanto, estar pronto a recomeçar as negocia
ções_ precisas para ser feito outrO, a fun de 
levar a uma solução próxima a dúvida sobre 
a linha de fronteira, pedindo a Vossa Exce
lência _qUe, no caso_ de aceitar este alvitre, 
se digne de indicar os meios práticos de sua 
realização . 

"O Preside_J:tte Pereira Lôbo respondia: 
"Estou disposto a novas negociações para 

liquidação do caso, dependendo isso de um_ 
entendimento com o delegado do meu Esta
do. Penso, entretanto, não constitUir motivo 
suficiente o de não terem tido os dois louva
dos um entendimento, por isso que, em face 
da letra insoftsmável do contrato lavrado em 
notas de Tabelião público, não havendo en
tendimento entre os louvados, funcionará o 

.desempatador por ambos os Estados esco
lhidos. Cumpre saüentar que era a questão 
de limites muito antiga e quando não hou
vesse o louvado de Sergipe determinado sua 
proposta por demais debatida, já tendo havi
do troca de idéias entre o Sr. General Ivo 
do Prado Monte Pires da Franca e o Dr. Braz 
Hermenegildo do Amaral quando do Con
gresso de Geografia de Belo Horizonte_ e da 
reunião parã a solução das questões de limi
tes. promovida pelo Exrn9 Sr. Dr. Alfredo Pin
to Vieira de Melo, ilustre Ministro da Justiça 
- era muito antiga para que não fosse bas
tante conhecida pelo proficiente louvado de 
Bahia a proposta do de Sergipe. Diante disto, 
penso não tinha o ilustre louvado de Bahia 
outro caminho que defender o que julgasse 
o -direito de· seu Estado, abordando todas 
as Jinh?Js da proposta do louvado de Sergipe, 
expreSsa em documento público de caráter 
oficiai; e registrada taxativamente no telegra
ma de 6 de maio de 1921, o qual assim 
diz: Exm"' Dr. BrazAmaral-Bahia- Recebi 
carta 19. Insiste V. Ex' em dizer que fujo de 
informar quaJ a tese sergipana. Eu penso, 
entretanto, ser a quarta vez que o faço. Fi-lo 
pelo telegrama de 20 de dezembro de 1920. 
Depois ainda a 24 de fevereiro e ainda em 
março de 1921, não obstante repetirei: Meu 
Estado reclama a regular execução das co
nhecidas leis lorToadoras da Província de Ser
gipe, execução perturbada pela Província da 
Bahia. Quer, portanto, a execução da carta 
régia de 5 de dezembro de 1822 e decreto 
de 8 de julho de 1820. Sendo assim, para 

__ conhecer os fatos, não há entendimento ne
nhum porquanto· o-decreto- de 8 de julho 
de 1820 declarou a Capitania de Sergipe in
dependente do Governo Regional existente 
na Bahia, e a carta régia de 5 de dezembro 
de 1822 manda cfue se limite a Província 
tomando como norma uma comarca mais 
antiga que a existente em 1822. Ora, o limite 
ao sul dessa Ouvidoria era o Rio Subaúma, 
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conforme a carta régia de 28 de abril de 
1729, Jogá a mãiS antiga era a de 1695,limi
tada pela portaria de I 3 de julho de 1696. 
Como~ pois, ficou isto indeterminado para 
Vossa Ext que tais documentos conhece e 
publica em seus trabalhos? Diante desta afir
mação, ju1go não poder o honrado louvado 
de Bahia alegar o não conhecimento da pro
posta do Estado de Sergipe, porquanto ela 
é clara e inequivocamente determinada. Ao 
invés de nortear a defesa dos interesses de 
seu Estado por este lado, o ilustre louvado 
de Bahia passou a impor ao louvado de Ser
gipe o s6 aspecto pelo qual poderia ser enca
rado o caso: - O Governo da Bahia s6 ad
mite discussão no termo em que foi colocada 
a_ questão -de limites pela proposta feita ao 
mesmo Governo em 1913, que é a repro
dução do projeto apresentado ao Congresso 
pelos Srs. deputados sergipanos, a Saber: o 
Competente senhOfFelisbello Freire e mais 
os senhores MQreira Guimarães, Dias de Bar
ros, Joviano de Carvalho e outros, em 13 
de novembro do mesmo ano de 1913. Com
preende-se, nitidamente, que não havia boa 
vontade maior que a do louvado de Sergipe, 
pois que procurou logo e logo declarar qual 
o seu objetivo, o que continuou fazendo, sen
do que, quando não pôde mais o seu interpe
lante alegar que não lhe conhecia a proposta, 
passou a limitar a face da questão. Como 
se depreende da correspondência trocada, 
o ilustre lo~adó da Bahia procurou com o 
estabelecimento de preliminares e condições 
não um meio prático para a solução do caso, 
meio que seria a entrega ao desempatador 
das suas raZOes! O que também faria o louva
do de Sergipe, a fim de que a da divergência 
entre os dois louvados pudesse emergir a 
linha definitiva que os reconhecidos senti
mentos de justiça e os conhecimentos do 
eminente desempatador houvessem p-or 
bem traçar; contrariamente, porém, o hon
rado lçuvado do Estado da Bahia procurou 
ainda uma vez debater a muitissecular ques
tão tentando a análise de tópicos e particula
ridades estranhas ao interesse atual dos dois 
Estados amigos, irmãos pela raça, pela tradi
ção e pelos feitos assinalados, e, melhor ain
da entrou de negar valor a documentos de 
indubitável veracidade, muitos deles da Bahia 
e citados, tendo sido apreciados como verda
deiros quando se resolveram delicã:das ques
tões interna dona is de interesse do Brasil. Em 
suma: enquanto o iouvado de Sergipe de
terminava sua proposta-de se dar exe
cução ao decreto de 8 de julho de 1_820 
e ii caita régia de 5 de dezembro de 1822 
~o operoso louvado da Bahia impunha que 
só aceitaria discussão colocado o .caso den
tro da proposta de novembro de J913. 

"Em :q.inpríndo, o ~ustre lCM,l'{a~o de Ba
hiã, a letra do Convênio, teria de apresentar 
ao eminente desempatador, dentro do prazo 
marcado, seu laudo, como o deveria_ fazer 
o louvado de Sergipe, não um laudo' cons
tante de preliminares, mas encarando pontos 
históricos, determinando razões, tudo docu
mentado devidamente. Tenho a declarar a 
V~ Ex~ que o louvado de Sergipe cumpriu 
a letra do Convênio, apresentando a 27 .de 
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junho findo ao Exm"' Sr. Dr. Francisco Alvaro 
Bueno de Paiva o se]..l laudo devidamente 
instruído, visto saber, por informação ofidal, 
que o proficiente louvado de Bahia não tinha 
uma proposta a fazer, por isso que se firmava 
em proposta de outrem~ crttério, a1!ás, por 
ele mesmo condenado. Assim, pois, o louva· 
do de Sergipe, general Ivo do Prado Monte 
Pires da Franca, tendo conhecimento de que 
a proposta do Dr. Braz Hermenegildo do 
Amaral, honrado lo_uvado ele_ Bahia, era a 
mesma apresentada à Câmara Federal em 
novembro de 1913, entregOu no pfaio pre
fixo ao ilustre desempatador o seu laudo e 
os documentos a respeito da multissecular 
questão de limites entre o glorioso Estado 
da Bahia e o pequenino Estado de Sergipe." 

Amostra expressiva desse comportamento si
nuoso deu-se nos idos de 1930~-qucindo o Chefe 
do Governo Provisório da República dos (então) 
Estados Unidos do Brasil editou _o Decreto n"' 
20.139, de 22 de jUnho de 1931, instítUiildo "uma 
comissão espectai, composta de sete mefnbros, 
incumbida de dirimir as questões de limites inte
restaduais, ainda não submetidas à apreciação 
judiciária" e "dando outras providências. - -

Cópias desse Decreto e da expressiva corres
pondência por ele suscitada me foram encami
nhadas pela competente Diretora do Arquivo Pú
blico Nacional, D~ Celina do ArnaraJ Peixoto Mo
reira Franco. 

Destaco, por exemplo, o telegrama endereçado 
ao Chefe do Governo Provisório, a 11-12-1931, 
pelo ínclito Major Augusto Maynard, Interventor 
Federal em Sergipe, refletindo a intensa expec
tativa despertada por aquele ato de Getúlio Vargas, 
que abaixo transcrevo_ na íntegra: 

"Aracaju, SE, 11-12-31 
Exm9 Sr. Dr. GetUlio Vargas --- -
·Chefe do GOverno Provisório do Rio. 
Releve-me V. Ex~ vir mais uma vez imj:X:Htu-

ná-Jo depondo sob _seu alto patrocinio solu
ção pendencia limites Sergipe-Baía. Com a 
vitória revolução e, _sobretudo, após publica
ção decreto 20.137, de 22 junho corrente 
ano, em que Governo Provisório Republica, 
com autoridade de_cisiv.a._de__que está reves
tido, revela patrlotico Proposito dirimir todas 
questões limites interestaduais, litigio entrou 
numa fase que não permite mais ao meu 
Estado a mesma posição de expectativa e 
de ludibrio em que esteve conderiado por 
mais de see.ulo a manter~se. Já hoje não são 
somente os sergipanos que aspiram volta à 
posse este Estado territorio ilegitimamente 
sob domínio Baía, as proprias populações 
da zona contestada, comungando mesmo 
pensamento seus irm_ã_os de Sergipe, trans
mitem repetidas representações ao meu Go
verno, contendo milhares de assinaturas, 
num pronunciamento sem reservas, desas
sombrado, pela incorporação dos respecti
vos municípios a jurísdíção deste Estado a 
que sentem pertencer por direito. Na impos
sibilidade solução- dissidio mediante acordo 
direto já diversas veses tentado inutilmente, 
sergipanos esperam V. Br autorize exame 
e estudo questão por uma delegação esdare
dda e de sua exclusiva escolha, isenta qual
quer parciaiJdade, isto é, que tenha cumpri-

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) 

mento quanto antes a promessa constante 
-dOdecreto já cftado relativamente a nomea
Çllo da comiSsão arbitral, cujo verêditO venha 

_E_or- co~ro _para sempre irritante pleito. Esta 
. é ã nêbre -ambiÇ8õ de Sergipe e tudo quanto 

impetra no caso ao benemerito Governo V. 
EX' como elemento sua tranquilidade no pre
sente e no futuro._ Efusivas saudaçõe?. _ 

Augusto Ma).nard, lritervenlor Federal." 

A resposta de Getúlio Vargas não tardou _e, a 
12-12-31, ele expedia este telegrama: 

"Interventor Major Augusto Maynard -
Aracaju - Referência vosso telegrama hon
tem, sobre assunto limites Sergipe-Baía, de
terminei necessárias prOvidências - Cor
diais Saudações._" 

A 7 de abril de 1932, o zeloso Interventor de 
Sergipe, certamente ãlertado para os inconve
nientes de se aplicar à espécie a figura do utl 
possidetis, retoma à presença do Chefe do Go
verno Provisório, c_om novo telegrama abaixo 
transcrito: 

"Ar acaju, SE, 7-4-1932 
___ EXffii>_ Sr. Dr, Getúlio Varga~ 
- --Chefe Governo Provisório-Rio 

Informado patriotico intento V. EX-' solução 
__ questões limites interestaduSJes, solicito per

missão breves consic!eraÇ:ões sentido escla
recer justos reclamos Estado Sergipe. Não 
se jUstifica criterio uti possídetis como meio 

- aquisitivo territorio fronteiras estados irmãos, 
-regidos mesma soberania União. Umltes co-
nhecidos, assentes leis, documentos, histo
ria-,_ repelem usucapião plantada força,_ ocu
pação, esbulho, rasgando legitimaS titulas 
assegurado reconhecimento Constituições 
lmperio e República. Além diStO poSse sem
pre contestada, negada, repelida, é usurpa
ção e nãO direito gerador prescrição aquisi
tiva. Sergipe toda sua historia protestou sem
pre, ininiterruptamente, por ates publicas e 
notor{os Ocupação vfofenta Estado sozínho. 
Privado posse material largo trato seu territo
rio, nãó abriu mão, tempo nenhum, seus titu
las dominio integridade limites. E pelo valor 
esses justos titules, exame imparcial questão 

- documentoS historia, verdade jurldica, que 
revolução fará justiça Estados usurpados e 
não consagrando usurpação utl possidetis. 
Brasileiros todos aCima veleidades estaduais, 
acreditamos sinceramente que a cultura e_ 
sentimentos do direito, que exalçam perso
nalidade eminente Chefe GoVerno Provisório, 

---se encaminhe respeito linhas divisarias, ver
dade historia, documentos, titulas, além dos 
quais ou contra os quais toda posse é elegi

- · tima sem val9r jurídico. Com e~ conside-
-rações acredita Sergipe triunfo seus direitos 

--·cru:e·e--tudo e que ê o triunfo da verdade. 
Respeitosas saudações, 
Augusto Maynard, Interventor Federal." 

Getúlio Vargas parecia sensível ao problema 
de Sergipe e disj:>osto, realmente, a solucionar 
os conflitos de fronteiras interestaduais. 

Eis o telegrama-re_sposta que endereça ao inter
ventor, um mês após: 

"Major Maynard Gomes, Interventor fede
ral. 

Sexta-feira 1 1979 

Sergipe 
Em vista do exi.to obti_do_ coru a mediação 

do_Qovemo Federal na solução velha-ques
tãO Ifmites entre Minas e São -Paulo, julgo 

_ excelente alvitre pratiCar o mesmO em rela-
ção esse Estado e o da Baía..__ devendo, para 
isso, cada um desses EstaQps nomear o seu 

_ representante para entender-se com o Dele
gado do Governo Federal General Augusto 
Ximenes Villeroy. 

Cordiais saudações." 

No dia seguinte, 8-5-32, seguia novo telegrama 
de Augusto Maynard, dando conta da empolga
ção dos sergipanos com a .decisão de Getúlio . 
Vargas e comunicando-lhe a designação do De
sembargador Gervário de Carvalho Prata para, 
"encarregando-se defesa _direitos Sergipe junto 
delegado Governo Provisório General Augusto Xi
menes __ Vllleroy, colabor~r_ ultimação estudos ne
cessários proferimento laudo arbitral". 
--A 18 de junho e a 20 de outubro d~ 1932, 

o incansável Interventor Serglpano expede ainda 
dois telegramas !3-0 Çhefe do_Govemo Provis6ri_o, 
cujo teor transC-revo integralmente, porquanto ne
le se retrata fielmente o comportamento dos re~ 
presentantes da _Bi;~hia~ sempre que o histórico 
litígio esteve próximo de ser apreddado por árbi-
tro __ neutro: _ -

Dr. Getúlio Vargas 
Palácio Catete Rio _ _ 
Tenho honra dirigir-me V. Ex!' levar conhe~ 

cimento V. EXI' veemente protesto manobras 
-·· desieafs -está pondO em pratica representante 

Baía na questão limites Sergipe, Dr. Braz 
Amaral, no intuito protelar termino contenda, 

--sobre pretexto completar estudos em que, 
alias, se tem ~specialisado atravez mais de 
duas dezenas anos. Ao mesmo expediente 
inescnip"i.lloso recorrera ~le a 1921, quando 
os dois EstadQs escolberam arbitro d_esem
patador o Dr. Bueno de Paiva, fugindo ultima 
hora apresentar documentos e provas direi
tos Baía, para base laudo arbitJ:al, inutili~do 
deste modo tudo quanto haviamos feito e 
com ·grande esforço aftm por cobro pendên
cia. Revolução, que tem como um dos pon
tos capltãis seu piogtartla de lim~ção fron
teira Estados, a autoridade V. Ex', que cum-

-=-pr-e ser prestigiada todo transe não poderão 
tolerar se reedite nesta grande hora vida na
cional mesmo recurso irritante-chicana~ com 
manifesto e dE$canso e desrespeito acertada 
patriotlca resolução Governo Provisório to
mar sob sua mediação solução seculilr litiíio. 
Em existindo a liquidez que a Bala supõe 
dos seus dir_eitos a larga faixa de terra contra 
cuja posse protestamos, nada deverá era re--

-- -c-eiar nesse pleito, pois da imparcialidade e 
justiça sob patrocinio seu governo e a luz 
conclusões apresentadas pelo delegado es
colhido V. Ex', General Villeroy, nã9 seria da
do de modo algum a ninguem duvidar. Efusi-
vas _saudações. __ 

Augusto Maynard, (nterventor Federal." 

"Aracajú, Sergipe, 20-10-32 
ExJn9 Sr. Getulio Vargas 
Chefe Governo Provisório -Rio 
Coino era esperado e eu já havia feito sentir 

-·v. Ex-' em telegfama 10 junho ultimo, repre-
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sentante Bala na questão limites com este. 
EStado continua-tudo faZendo para evitar so
lução pleito, tendo mesmo declarado ao re
presentante sergipano que não se submeterá 
decisão nem siquer comparecerá presença 
delegado federal para tratar caso. Inteirando 
V. Ex-' grave fato, descanço na confiança de 
que, despeito recursos protelatórios chicana, 
velha pendência terá de qualquer sorte termo 
definitivo em breve praso, sob mediação seu 
patriotico Governo, baSeando-se de<::Isão nos 
docwnentos Já sobejainente conhecidos dos 
direitos das partes contenderas. 

Cordiaes saudações. 
Augusto Maynard, Interventor Federal." 

Depois disso, abre-se um longo hiato na troca 
de correspondência entre o Sergipe e o ""Catete. _ 
O último documento que me resta, dos obtidos 
no Arquivo Nacional, é este telegrama datado de 
12/1 1/1933, que novamente transCrevo, por intei
ro, porque, de fOrma eloqüente, ele ilumina uma 
época, eJucida um episódio e, sobretudo, põe em 
relevo a grandeza da alma sergipana: 

"Vila Nova, Sergipe, 13-1 1-33 
Exm9 Dr. Getulio Vargas, 
P. Catete, Rio 
Jamais recebidos ultima hora meu Estado 

noticiam resoluções V. EX~' Jimetes Sergipe
Baía. Permita Vossência que ultimo sergipa
no, brasileiro como V, Ex!', porém. acima tudo 
sergipano, como tal sempre a!Qvo, sincero, 
venha perante Vossência, protestar contra re
solução tomada pelo primeiro magistrado 
Nação, c:omo declara a imprensa sobre ~ssa 
antiga pendência. Os seiQ"ipanos não podem 
compreender tal solução nem lhe dar seu 
placet 

Nada sou, E.xm? Sr. Ditador. Não tenho 
valia nenhuma mas tenho honra ser sergi
pano: isto ha ser causa excusante para pro
testo que faço. V. EX' prometeu nosso emi
nente inteJVentor major Augusto _Maynard 
Gomes, homem de ideias superiores prol 
nossa Pabia, que antes Constituinte resol
veria satisfatoriamente como fosse julgado 
de direito pelo Tribunal que V. Ex~ constituiu. 
Nossa pendência por demais justa, por de
mais provada limites com Estado- Baía -
Sergipe confiou palavra V. ~que não pode
ria caso nenhum ser desvirtuada pelo ho
nesto revolucionário que atualmente dirige 
nossos destinos. 

A palavra de V. Ex', como_consta daS decla
rações patriotlcamentt'! feitas sem rebUços 
perante Instituto Hist6nco Geogrãfico Se~gi
pe, em sessão memoravel, foi empenhada 
como ponto _de honra do honesto Juiz. 

Nosso digno interventor seria e é incapaz 
falsear pensamento Vossência perante seus 

patricios sergipanos. Temos, desde longo 
tempo, provado e ainda ultimamente insofis
mavelmente provamos pelos documentos 
apresentados pelo nosso egrégio represen
tante todos nossos direitos; não valeu o esfor
ço hercúleo todos meus patricios; não valeu 
verdade insofismavel; ficou nula exuberância 
titânica de Ivo do Prado; Sergipe vai ficar, 
afinal, territorialmente, pequenino como es
tava, Exm9 Senhor, porém ··creia V. ~ que 
infinitamente engrandecido. Saiba V, Ext que, 
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de geração em geração, prÕtestaremos._Não 
podemos, não queremos não devemos nos 
submeter às conveniências de ocasião, Ser
gipe brioso e orgulhoso dos seus direitos pro
vados. 

__ Peço respeitosamente __ gue V, J:,Jr: não leve 
a mal, ãntes interprete patriotica e brasileira
mente, este protesto angustiado e pleno de 

-- revoltada desilução do menor dos sergipa
nos, respeitador da alta dignidade a que foi_ 
elevado V. Excelência. 

Padre Artur Alfredo Passos."_ 

O Interventor Federal, à época do Estado Novo, 
Major Augusto Maynard, em I I de dezembro de 
I 931, expediu correspondência a Vargas, logo 
após a vitória sobre os constitucionalistas, apelan
do __ ao Chefe do_ Governo Provisório para que seja 
reeXaminada a questão relativa à limitação geo
gr4ti.c~ sul de seu Estado. Obsen.:e~se um trecho 
de seu telegrama: 

•· ... (o) litigio entrou numa fase que não 
permite mais ao meu EstadO a mesma posi
çao de ~ectativa e de ludíbrio ern que este
ve condenado por mais de século a man~ 
ter~se. Já hC)je não são somente os sergipa
nos que aSpiram volta à posse este Estado 
território ilegitimamente sob domínio Baía. 
'AS próprias popu1ações da zona contestada, 

_ çorutmgando mesmo pensamento seus ir
mãos de Sergipe, transmitem repetidas re
presentações ao meu Governo, contendo mi
lhares de assinaturas, num pronunciamento 
sem res·ervas, desassombrado, pela incorpo
ração dÇ>s respectivo~ municípios à jUrisdição 
deste estado a que sentem pertencer por di
reito." 

IjQ_dia seguinte veio a resposta de Vargas, ani
mando _os sergipanos para as "necessárias provi
dênc:ias" que ele havia determinado foss_em toma
das. 

Numa inequívoca demonstração de altíssimo 
zelo, o Major Maynard, ciente dos inconvenientes 
de se vir aplicar a uti possldetls, enviou novo 
telegrama a Getúlio, alertando-o para isso. 

Foi a partir de então que se nomeou o General 
Vllleroy como delega_çio do Governo Federal para 
arbitrar a pendência entre os dois Estados, por 
meio de audiência a seus respectivos represen· 
tantes, conclusão por que até hoje aguarda, com 
otimismo próprio dos crentes na lei e na justiça, 
o _nobr_e povo Sergípano. 

-A Bahia tem fugido inclusive a compromissos 
solenes de submeter o litígio à arbritagein neutra, 
conforme é nosso desejo. Quando não tanto, vale
se da displicência do Governo Central, conforme 
relata J, Fraga Uma, nas Memórias do DeseM· 
bargador Gervásio Prata, editadas pela Funda
ção Estadual ae Cultura. É dele o seguinte trecho, 
colhido da página 151 daquela obra histórica, a 
e que tão bem auxilia no esclarecimento de meu 
raciodnio: 

"Em 1932, o Governo Provisório da Repú
bUca fez criar, jW1to ao Ministério da Justiça. 
uma comissão de arbitragem; tendo em vista 
resolver a questão de limites existentes desde 
o tempo dos vice-reis, entre os Estados da 
Bahia e Sergipe. Para Presidente da Comis
são, designou o general reformado Augusto 
Ximeno de Vdleroy. 

Julho de 1988 

"Por ato do interventor de Sergipe, Major 
Augusto Maynard .Gomes. foi nomeado re
pres_entante do Estado o desembargador 
Gervásio Prata, o qual devia oferecer ao árbi~ 
tro um memorial em que seria exposto o 
direito de Sergipe e oferedda- susgestão de 
uma linha que, aceita pelo árbitro, dirimiria 
uma pendência secular. 
Apresentou~se o_ delegado de Sergipe ao 

MiniStério, e a seguir ao árbitro, o mesmo 
fazendo o delegado da bahia. A eles foi dado, 
pelo Presidente da Comissão, prazo para en
trega dos respectivos Memoriais. 

"Dentro do prazo, o delegado de Sergipe 
entregou seu trabaJho ao árbitro. 

"O Delegado da Bahia pediu prOrrogação, 
a qual, uma vez terminada, teve outro pedido 
de dilatação_ de: prazo, que foi concedido. 

- "Ante a negligência do representante da 
Bahia, constOu ter declarado o árbitro que 
se o delegado da Sabia não apresentasse 
_o-memorial, ele daria o laudo favorâvel a Ser-
gipe. -

"Naquele ano de 1932, no dia 9 de julho, 
São Paulo levantou-se em armas contra a 
ditadura, a pretexto de reconstitucionalizar o 
País. Chamou-se o movimeritó de Revolução 
Constitucionalista. 

·~Qditador chamou em seu socorro os ba
talhões federais sediados no Norte e Nor
deste os inteJVentores adonaram as polícias 
estaduais, que foram em reforço às tropas 
federais. 

"Está claro que a Bahia havia de mandar 
um forte contigente da sua polícia. 

"Por uma questão de gratidão para o inter
ventOr da Bahia, o ditador não deixou -qUe 
se resolvesse . .a questão, mormente dando 
ganho de causa a Sergipe, <;orno interessava 
a Getúlio manter o status quo, foi posta 
"uma peâra por cima" indicando _que odes
tino era nada resolver. 
_. "A Imprensa Oficial do Estado publicou 
o Memorial apresentado pelo Dr. Gervãsio, 
com o título - "limites de Sergipe". 

E conclui. ironicamente, J. Fraga Lima: . 
"Convém ser dita, como sinal dos tempos 

de Getúlio, que o General Villeroy_ faleceu, 
vários anos depois,· sem ter sido destituído 
do cargo,~e Presidente da Comissão de Arbi
tragem ... 

É bastante esclarecedor o telegrama endere
çado pelo Padre_ Arthur Alfredo Passos ao __ Çhefe 
do Governo Provisório, em 12 de novembro: de 
1 933; qúe bem sintetiZa õ otii"riismõ e- a cOnfiaça 
de justiça dos homens próprios do povo de Sergi
pe, Dessa mensagem, transcrevo o seguinte ex-
certo: - - -

"Serglpe vai ficar, afinal, ierritoriãlmente, 
pequenino como estava, porém, creia V. Ex" 
que, infinitamente engrandecido._Saiba V. Ex' 
que, de geração em geração, protestaremos. 
Não podemos, não queremos, não devemos 
nos submeter às conveniências de ocasião. 
Sergipe é brio~o e é orgulhoso dos_ seus direi
tos provados." 

Existe uma carta do Conde dos ArcoS (&') que, 
indevidamente, gerou jurisprudência a favor da 
Bahia. Há confusão e superposlção de jurisdições, 
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civis, militares e _eclesiásticas, o que não lmplica, 
como não acontecia habitualmente, reflexos so
bre a integridade do território fisiça_mente conside-
rado. Confundiu .. se a favor da Bahia, a dada sua 
importância política e cultural, "Jurisdição" com 
"Território". 

Algumas vezes, por conveniência administra~ 
tiva, da justiça e do clero, houve.dualidade hierárM 

quica· nesta região "rebelde à lei, e a incidência 
_de criminalidade e abusos". Até 1843, nenhuma 
_ lei alterou a frontel,ra no Itapicuru. Faltou a Sergipe 
mais_ agressividade em dar conseqüência ao pro
tocolo de intens;ões dos governadores em 1920 
-J_J. Seabra e Pereira Lobo. 
- O quadro a seguir dimensiona a relação exis-

tente entre os Estados litigantes: 

-

posição social. Trata·se de urna luta vitoriosa, por 
sintetizar a garra com que Sergipe se apega a 
suas raízes sejam elas culturais, políticas ou hist6-
ric:as, com~ a que hoje se trava no palco da I1'@is 
legítima representação da vontade nas tonal: a As: 
~mbléia Constituinte, livre e soberana para deci
dir acerc<;t_-da nova realidade jurídica-· de nos'so 
País. ·- -

NÚMERO DE POPULAÇÃO ESTADO 
MUNidP!OS 

ÁREA DENSIDADE 
(hab!Km') 

DepOis de meses de infatigável luta efn favor. 
de sua proposição, ao longo dos quais não lhe 
faltou, aliás num crescendo impressionante, o 
apoio decidido de to_clas__as faixas d.;t opinião públi
ca sergipana, do homem do povo aos estudantes, 
prOfessores, representantes de classe, jornalistas, 
profission~ls. liberai$, prefeítos e vereadores, em
presários e, conseqüenteniente, de tOda a ban
cada de Sergipe no Congresso Nacional e nesta 
augusta Assembléia; o nobre Sen~or Constituin
te FranCisco RoUemberg, na memorável s_essão 
a que já me referi, proferiu, no encarninham_ento 
da votação da Emenda de sua autoria, wn discur
so que reflete be_rn _a sua tantas vezes comprovada 
dedica_ç_ão a Sergipe e aos legítimos e m-ªls_ ªltos 
interesses de seu povo. É essa peça oratória, per
meada ao mesmo tempo da sinceridade que sem
pre orientou a ação política de nosso nobre colega 
por Sergipe e de argumentos históricos irrespon-

(hab.) (Km) 
-

BAHIA 336 9.597393 559.951 16,93 

SERGIPE 74 1.156.642 21.942 5!,92 .. ~ --

Quanto aos Muntcípios sergipanos, atualmente na Bahia, ~- dad_os são os seguintes: 

MUNidPiO PÓPULAÇÃO 
(hab.) 

JANDA!RA 6.575 

ITAPJCURU 19.690 

RiO REAL 19246 

Mas não se trata, aqui, pura e simplesmente, 
de defender um pleito mais do que sesqulcen
tenário de Sergipe, se não demostrar, também, 
que ele se harmoniza com as premissas do desen
volvimento nacional integrado. 

Assim é que a Bahía, numa área de quase seis
centos mil quilômentros quadrados _e menos de 
dez milhões de habitantes, apresenta uma densi- _ 
dade populacional de cerca de dezess.ete habitan· 
tes, por quilõmetro quadrado. Sergipe, com me~ 
nos de vinte e dois mil quilómetros quadrados, 
apresenta uma densidade demográfica de cerca. 
de cinqüenta e dois habitantes por quilômetra 
quadrado. 

Na área discutida, .de quase três mil quilómetros 
quadrados, em três Munidpios, Jandaira, ltapi
curu e Rio Real, vivem cerca de quarenta_ e cinco_ 
habitantes. 

Fisicamente, Sergipe lem -tOO.dições para inte
grar os Municípios de Jandaíra, ltapicuru e Rio 
Rea1, com cerca de quarenta e se[s mil habitantes 
e menos de tr_ês rriiJ quilômetros quadrados. 

A densidade dessa _área é de ceçc::a de quarenta 
e seis mil habitantes por quilómetros quadrados, 
enquanto a de Sergipe é d~ cerca de çinqüenta 
e dois habitantes e a da Bahia de pouco mais 
de dezessais habita.'1tes por quilómetro quadrado. 

. ÁREA DENSIDADE 
(Km') (hab/Km') 

679 9,58 

1.508 13,06 

708 27,18 

Busca-se, apenas, restabeJecer os limites histó- díveis~ q~:_~e passo agora a ler: 
ricos de Sergipe, com proveito econômico para "Senhor Presidente, 
a região .a ser reintegrada em sua unidade terri- Senhores Constituintes: 
torial. Venho, ainda uma vez, a esta Tribuna: para ratifi-
- t'{ã_o ê_.Y__ma reivindicação recente, mas uma _ÇM_ algumas das afirmativas constantes de pra.. 
causa com fundo as·sentãmento histórico, uma nunciamentos por mim feitos_em dezembrQ próxi-
redamação que tem quase dois séculos, sempre mo passado. 
reiterada e nunca esQuecida, como demonstra- 0 Tema do discurso era, tanto quanto agora, 
mos, -com o testerriUnho da Hístória - -a questão de limites.entr~ Sergipe e a Bahia. Mais 

EssaquestãojamaisseriàresolviclapelosTribu-· explicitamente, a recuperação de parte da domi-
nais, nem telia cabimento na legislação ordinária nio territorial sergipano, há mais de sécu1o, em 
-proibida de interferir.na autonomia elos Estados poder do Estado da Bahia. 
---sendo portanto irTlpOssfvel soluciohá-lá me-
diante arbitragem. Era, s_enhor Presidente, a oitava vez que expu~ 

O caminho úiitco, para dirimir, defmitivamente, nha aos nobres ColegaS tião os meus arQumen-
a questão, está na_ via constitucional, no Ato das tos, mas as razões inquestioná'lei~ do povo sergi-
DisposiçõesCo_ns_titucignais"OeraiseTransitórias, pano. Não a própria emoção, mas os apelos ex-
Pelo qual também se expresSa 0 órgão supremo pectantes da minha terra natal. Acreditava, então, 
d_a soberantil nacional, sobranceiro a qualquer ou- travar o derradeiro combate em--defesa daqueles 
tta autOnomfa:. - - interesses do meu _Estado, a última tentativa de 

:Assim sendo, estes são _os fundamentos histó- devolver a Sergipe uma parcela do muitO que 
ricoitêjurídic:os em que nos apoiamos para, em lhe foi_ defraudado. _. - --
nom do po · serg·a re 1 • t Repassando o instante; vleram~me à inemória e vo tp no, c amar a retn egra-
ção, ao território de nosso Estado, da área referida os sentimentos de {rustração e de quase d_!;:sespe; 
ao longo desta proposição. r~nça que, por pouco, me embarg~ram a voz. 

Se não bastassem outros argumentos_ e as ma- Fiz da causa territorial sergij:>ana a rhinha divisa. 
DifestaçQes v~iosa~ que acabamos de_ mencionar, Aprendi, desde menino, a pugnar pelo direito de 

- - ----------- Serci"'ye à inteara!izacão do seu território. Teriªm cumpriria lembrar que a primeira Constituição do .... .... ~ 
Estádaramentedemostrado.quegrandeiatítu· Estado de Sergipe, promulgada em 18 de maio malogradoosmeusesforços?Ter-se-íamce:rrado 

de da Bahia prejudicou seu_cr~scimento demo- _ de 1a92, portanto há qUase um século, assim os ouvidos e os corações dos Constituintes_ aos 
gráfico, em algumas regiões, como na áiea reda- estabelecia em seu art 29: fatos históricos aqui expostos? 
mada, com repercussão, também, no desepvo(.. Acima de tU:do, Senhor Pre~ident~. uma séria 
vimento econô_ooico. "Seu território (do Estado de Sergipe) dúvida me acicatava a m~nte. Teria eu apresen-
. RecuperadasasfronteirashistóricasdeSergipe comprehende não só o que seach~ya sob tado, de_melhor forma, a questão, em_ suas clife-
com a Bahia, as três Municípios citados teriam, a jurlsdii:::ção--da antiga Provincia de Sergipe, ~ PI ? renres nuances, a este augusto enário. Minhas 
em breve tempo, um novo impulso económico, como ainda o que, embora alheio -á suajuris- limitações pessoais, agravadas pela emoção e pe-
aproximando-se do crescimento demográfico de dicção, todavia lhe pertencia por direito." la alta responsabilidade, teriam dificultado a expo-
Sergipe, que cufda de apenas setenta e quatro, - :-A luta é histórica e necessita de ser reparad~, si_ção e, conseqüentemente, a compreensão do 
en~uantoaB_ahladet~"_l-nada,menosdetrezentos ~.em última instância, pela decisão irrecorrível do problema? --
e trinta se sets Muniap1os. - Pienárlo, ap6s um século de injustiça cometida Relendo o _ex_emplar n" 154 do Diário da As~ 

Quando se fala em redivisão territorial do Brasil, contra Sergipe. O apelo não é só meu, a luta sembléiã Nacional Constituinte, de 3 de de-
pensa-se, justamente, em reduzir a larga extensão não é apenas do autor da propositura. Elã é, sem zembro de 1987, constatei que havia empregado 
de alguns Estados, como ·os da Amazônia, _do .~mbra de dúvida, de todos os _sergipa_nos, inde- frases e palavras_ que bem_ ates_tavam o meu de-
Centro-Oeste e, no Centro Le_ste, o da Bahia. p~ndentemente de ~rede religioso, partidário ou sencanto e incerteza. 
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"Em matéria de boas causas, os ouvidos huma
nos, não raro, mostram-se surdos," 

"O difícil não é o convencimento das mentes 
- é o abalo das vontades e a conyersão dos 
corações." 

" ... não é diffcll fazer ver de que lado está a 
justiça; difícil é obter que as pessoas se despren
dam das conveniências que as tomam tolerantes 
com a injustiça e as induzem a procrastinar a 
hora da justiça." 
. " ... difícil é conquistar-lhes a atenção para os 
Interesses de terceiros, ainda quando estes sejam 
dos mais legítimos e impostergáveis." 

" ... difícíl é arrebatar os resignadOs do seu reino 
de conformlsmo, quando o apego à rotina é mais 
cômodo, não exige grandes esforços, poupa-os 
de outros riscos e não molesta suas inclinações 
preferenciais pela inércia." 

Mesmo assim; Sr. Presidente, relatei aos mern~ 
bros desta Assembléia as razões da causa sergí~ 
pana. Busquei determinar, no tempo e no espaço, 
os fatos históricos que se referem à área recla~ 
mada e às diferentes providências políticas e ad
~inistrativas nas quais o Estado de Sergipe reivin
dtcou, desde os tempos da Província, os seus 
legítimos direitos. --

Senhores Constituintes: Cuidei que a luta-eStava 
te~i~ada, mas eis que a sábia e providencial 
dectsao da Mesa desta Assembléia permite-nos 
o reestudo da questão, por meio_do Requerimento 
de Preferência n9 P00466 para VotaçãQdo Desta
que n~ 000084, relativo à Emenda n? 2P00587 -0, 
a qual fJXa no rio ltapicuru a divisa entre Sergipe 
eBahia 

Apesar dos inúmeros requerimentos sob análi
se, e. do exíguo tempo para os contatos indispen
sáveiS, recebemos a adesão de 142 Constituintes -
muitos dos quais me procuraram espontanea~ 
mente, no afã de apoiarem uma causa que consi
deravam plenamente justa. 

Retomo, portanto, a esta Tribuna, com o cora
ção leve e a alma esperançosa, já que foram supe
radas as dificuldades que apontei no referido pro
nunci~ento anterior. Mobilizadas as atenções e 
as vontades, manifestou-se o apoio expressivo de 
muitos companheiros. Outros assim não proce
deram por lhes ter faltado o tempo ou algum 
outro argumento que os convencesse da impor~ 
tânda da questão. Por essas razões, Senhores, 
acredito ser meu dever resumir-lhes a contenda 
e .. tentar orientá-los com alguns esclarecimentos 
oportunos. 

A questão é simples e clara. Sergipe reivindica 
a devolução de menos de três rnil quilómetros 
quadrados do teta] superior a sessenta e cinco 
mil quilômetros quadrados indevidamente anexa
dos ao lado baiano. Nessa faixa de terra, com
preendida entre os rios Real e ltapicuru, situam-se 
três municípios: Jandaíra, ItaplcurU e Rio Real. 

Na verdade, a pretensão inscrita em nossa 
Emenda, visando a restabelecer a fronteira sul 
histórica do meu Estado no rfo Itap!curu é mo
des~,já qu~ recupera para Sergipe cerca de 3.000 
Km , ou seja, apenas parte da área temporaria
mente perdida para a Bahia. De fato, se fôssemos 
nos basear rigorosamente nos sólidos fundamen
tos históriCos que justificam plenamente a causa 
sergipana, seriam estas as nossas verdadeiras 
fronteiras com Es~do da Ba.hia:" partindo das mar~ 
gens do rio S. Francisco, daí seguiriam, em linha 
reta, até as margens do rio Itapicuru, de onde 

a1cançari<;lm ·o Atlãritico. Coroo pontõs interme
diáriOs de apoio, ess-a linha confinaria, no seu 
percurso São FransciscoJltapicun,~, as nascentes 
dos rio_s Xingó e Vaza-Barris. Aí estariam as nossas 
reais e legitimas fronteiras, _que incluiriam, além 
dos municípios relacionados na Emenda, os de 
Paulo Afonso (em parte), Santa Brigida, Pedro 
Alexandre, Jeremoabo (em parte), Coronel João 
Sá, Antas, Ocero Dantas, Paripiranga, Ribeira do 
Pomba1 e Ribeira do AmparO. 

Analisemos primeiramente os fatos sob os as- . 
pectos sócio-económicos, já que, mais importan
tes que todas as demais razões, são 9s interesses 
das populações residentes na área sob litígio. 

Sem sbriibra de dúvida, os munic'ípios de ltapi
curu, Jandaíra e Rio Real estão sob influência 
'direta d~ Estado de Sergipe, principa1mente dos 
municípios de Simão Dias, Tobias Barreto, lagar
to, Estância e Aracaju. Devemos considerar, para 
melhor compreensão, que, enquanto Salvador 
dista mais de duzentos quOômetros da árE:a em 
questão, os citados municípios sergipanos, princi
palmente Aracaju, Estância e Lagarto, se situam 
bem mais próximos. 

Dignos de nota são, também, o grau de desen
volvimento e de densidade populacional dos mu
nicípios sergipanos, em contraste com aqueles 
três.ora sob domínio da Bahia. Do lado de Sergipe, 
as regfões. fronteiriças são bem mais_ desenvol
vidas e densamente povoadas. Corripreende-se 
que um Estado pequeno permite que a ação do 
Goverho s~ faça presente, o que é facilmente 
comprovado pela infra~estrutwa asfáltlca e rodo
viária. Esses canais levam o fluxo do progress_o 
aos m_uirlcípios interioranqs e aos que se sibJªm 
junto à fronteira atual. 

Tobias Barreto, por exemplo, conta com mais 
de trinta mil habitantes. Dispõe de mais de dois 
mil estabelecimentos agropecuários, 332 comer
dais, 57 industriais e 341 de serviços. 

Em Lagarto, os quase sessenta mil habitantes 
são atendidos por mais de seis mil e quinhentos 
estabelecimentos agropecuários, quase mil esta
belecimentos comerciais, mais de 150 industriais 
e 386 de serviços. 

Já_ Estânda, Com quase quarenta mil habitan
tes, tem registrados quase dois mil estab_eleci~ 
menteS agropecuárlos, 295 comerciais, 86 indus
triais e 338 de seiYiços. 

Observemos, agora, pelos mesmos ângulos, os 
municípios loca1izados na faixa de terra, que, por 
d!reito e tradição, pertence a Sergipe, mas que 
amda se encontram sob jwisdição baiana. 

Jandalra conta com uma população de pouco 
mais de seis mil resldentes, menos de 700 estabe
lecimentos agropecuârlos, 63 comerciais, 21 in
dustriais e 27 de s.eiVIços, 

hapicuru e Rio Real apresentam, cada qual, me
nos de vinte mil habitantes. O primeiro dispõe 
de menos de três mil estabelecimentos agrope
cuártos, 137 comerciais, 32 industriais e 61 de 
SérViçóS. O outro município Conta c~m Pouco 
mais de dois mil estabelecimentos agropecuários, 
101 comerciais, 33 industriais e 71 de_serviços. 

Para melhor comparação, Senhor Presidente, 
tive a preocupação de totalizar esses quantitativos. 
Assim sendo, confron~ndo-, segundo o instituto 
Brasileiro de GeOgrafia e Estatística (Censo Esta
tístico de 1980), a situação real de três municípios 
fronteiriços serglpanOS de fato- Tobias Barre-

to, Lagart~-~ Estârtcia- com_ os três ml.Dlicípios 
fronteiriços_ serglpanos de direito - Jandaíra, 
Itapicurú e Rio Real-, verificamos que: 

1 ~ Os municípios sergipanos de fato apresen
tam uma população residente de 125.940 pes
soas; quase· O-triplo do total de habitantes dos 
três municípios da área reinvindicada (45340 in
dMduos). 

29 O _!~~o_ ~fetivamente sergipano conta com 
10377 estabelecimentos aQropecLiários;-ciuase o 
dobro do total disponível às comunidades da faixa 
em litígio (5.750 estabelecimentos). 

31 Os _ municípiÇ>s sergipanos dispõem de 
- 1593 estabe_l_ecimentos comerciais; quase o quín

tuplo do existente nos municípios que ainda se 
encontram subordinados ao Governo baiano (301 
estabelecimentos). _ 

49 O setor secundário da economia vem res
pondendo_satisf~oriamente aos estímulos do go
verno ser!:Jipano, já que 294 estabelecimentos in
dustfiàis se encori_tram registrados - mais de 
três vezes o total dos municípiOS da área usurpada 
pelo Estado da Bahia (86 estabelednientos). 

5? A prestação de seJViços aos habitantes dos 
citados municípios sergipanóS é realizada por 
1.047 estabelecimentos; quase sete vezes o nú
mero de estabelecimentos localizados nos muni
cípios da área pretendida (159 estabelecimentos). 

__ F_ possív~, nobres Constituintes, que essas in~ 
Tóiiri~çõe~-~~!i~_!l_S_ sejam-~XCeSsivas. Consi~ 
derei-as, no entanto, inctiSpeitsáveis ao conheci
mento de Vossa EXCelência A esta .:Oienda As
sembléiii corripete deciidif o· destinO dessaSCOmu
nid~des. Poderei ser mais- acertado trazer-lhes os 
dados ofldais, as informações censitárias que 
comprovan..- ser -o nível de Qualidade de vida dos 
mu_nlcípfós ~~rgipãri?S ~~nte superiores ao que 
desfiutam as populações de Jandaíra,- Ítapicuru 
e Rio Real. 

E a que causas ablbuír tais diferenças? 
É simples, Senhor Presidente! A superficie do 

Estado de SefQipe c'orreponde a 21.994 km2
, en

quanto a área do Estado da .. Bahi?l é vip.te e_ seis 
vezes maior-561.926 km2_.e um' território imen
so!. Quase o dobro_ da área máJdm_a_de 300.000 
Km2 C:oÍlsiderada pela Subcomissão dÕ5 Es:tados 
como o ideal em termos de extensão territorial 
diis (Jnidades_ da federação. Supera a área da 
Ffãriçà.; é mais que o dobro da superfície da G_rã
Bretanha oU...d.--ª-AI~rnanha Ocide_nta1~ 

Tenitorlalmente, a Bahia é_ bem maiQ( que qua
se todos os países do mundo. Embora sua popu
lação estimada para o presente ano de 19&8_--:-
11.396.000~habitantes - seja muitas ~e;es in(e
riOr-àFfãriÇ:ã =-mais de 55 milhões; à da Grâ-Bre
-tanba ~- mais de 58 milhões; ou à. AJemanha 
-Ocidental- mais de 61__~ilhões; ela, a população 
da'Bahia, é--deZ Vezes maior que a pOPUlação 
de Sergipe (1366.000 habitantes). 

Fmaliza~ndo esta seqüência de informações nu~ 
_ méric~s, d~seio apenas comparar _as densidades 
demográficas dos dois Estados~ - · · - · --

A ocuPaçãO do solo baiano é di:ú)rdem de 
_20,31 habitàrites -_por quilómetro quadrado. Para
lelamente, a denSidade p6pulaciorial dó Estado 
de Sergipe é de 62, HJ Fúili.lkTn2, o-qU:e COITes
ponde a uma ocupação territorial equilibrada, sem 
adensamentos urbanos excessivos, mas com um 
povoamento ordenado do· interior. Devo resSaltar 
que o meu Estado compreende setenta e quatro 
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municípios, enquanto, sob mando e responsa
bilidade da Bahia, há trezentos e trinta e seis. 

Srs. Constituintes: Vunos que a situação atual 
e o nível da qualidade de vida da faixa territorial 
~m litígio fazem a balança da justiça pender favo
ravelmente às pretensões de Sergipe. 

Considero, outrossim, da maior relevância a 
opinião dessas c::omunidades diretamerite envol- -
vidas. Revelam tranqüilidade e aceitação quanto 
à dominação baiana. ou demonstram interesse 
em readquirir a perdida mrturalidade sergipana? 
Não desejo exauri-los çom a leitura dos vários 
documentos oficiais constantes da obra "Umltes 
de Sergipe-Memorial sobre os limites do Esta
do de Sergipe com o da _Bahi_a apresentando ao 
Exm~. Sr. Genera1 Augusto Ximeno de ViUeroy, 
M.D. Presidente da Comissão Mista de Umites 
entre os dois Estados, instituída pelo Governo Pro
visório da República", publicada em 1933. --

Segundo o autor, GervásiO _de Carvalho Prctta, 
"são apelos autênticos dos povos interessadOs 
em ficarem sob uma jurisdição mais conveniente 
e protetora". E ressalta aquele Delegado do Esta
do de Sergipe: "Esses apelos d_evem ter uma in
fluência notável na questão, porque exprimem o 
estado de espírito das populações na adoação 
do governo que desejam. EJes são divers®, ( ... ) 
contendo milhares de assinaturas ( ... ).São docu
mentos de uma significação arrazante. Na lingua
gem com que se exprimem deixam patente a 
voz angustiada do Nordeste, emergindo das soli
dões desamparadas, por um viver mais consen~ 
tâneo com a sua situação de brasileiros" (pp. 58 
a62). 

Para exemplificar, Senhor Presidente, peço Vê
nia para proceder à leitura de um só dos dcx::u
mentos transcritos por Gervásio Prata: 

" ... desejosos de ficarem ao lado de Sergi
pe, pois reconhecem os direitos deste Estado 
e principalmente por compreenderem que 
receberão auxílios directos e eficazes do Es
tado que tem sabido dar um amplo impulso 
de desenvolvimento à sua administração 
vêm lançar o apelo em prol da solução defini
tiva da questão de limites, ficando este muni
cípio pertencendo a Sergipe" (pág. 60). 

No Arquivo Nacional não foram encontradas, 
com relação aos trabalhos de Coinissão de Arbi
tragem criada pelo Decreto n9 20.137, d_e 22 de 
junho de 1931, do Chefe do Governo Prov!sório 
da República as razões do Estado da Bahia rela
cionados com a pendência. desconhecendo-se, 
portanto, qual o seu ponto de vista perante aquela 
Com~o. 

Após as informações quantitativas contidas 
nesse texto, publicado há cinqüenta e cinco anos, 
o assunto se reveste de uma atualidade ímpar, 
jâ que ressalta a necessidade de maior desenvol
vimento, clamor comum a todas_ as comunidades 
que constatam o abandono a que foram rele
gadas. 

Outro documento, de real significadc;>_ histÇrico 
e, principalmente, polftico, é a carta data.da de 
1"' de junho de 1932, na qual o General José 
Calazans, o primeiro Presidente COnstitucional de 
Sergipe, dirige-se ao Genera1 Ausgusto de Villeroy, 
Presidente da Comissão Mista de Lirriites criada 
em 22 de junho de 1931 pE:lo Chefe do Governo 
Provisório, Getúlio Vargas. 

Esta carta, Senhor Presidente e Senhores Cons
tituintes, e o Par~er que a acompanha justificam 
e111 toda sua plenitude a pretensão de Sergipe 
quãntO-à demarcação çia sua fronteira sul no rio 
ltapicuru, conforme proposto na Einená<i n~ 
2P00587-0, de nossa autoria. 

Essa.-documentação já foi por nós referida no 
d_~urso pronunciado na Sessão de 11 de maio 
de 1988 Perante esta Assembléia Nacional Consti
tuinte, encontrando-se inserida nos seus Anais. 

Os primeiros anos do s"éculo XX assJstiram ao 
desenrolar do conflito de jurisdição administrativa 
existente na linha limítrofe do Ceará com o Rio 
Grande do Norte. Desse litígio, trago-lhes excertos 
da Se:gwança Arbitral do Conselheiro Lafayette 
Raiz Pereira, na condição de árbitro desempatador 
da questão, a qual apresenta diversos pontos que 
tangenciam o tema hoje reaberto nesta Assem
bléia. Tais citações foram extraídas da "1'4em6ria 
Justificativa do Parecer do' Juiz Árbitro na Questão 
de Umites entre os_Estados do Ceará e Rio Grande 
do Norte", de autoria de Nogueira Brandão, publi
cada pela Typografia Es_colar, no Rio de Janeiro, 
em 1902. 

Ensina-nos; em seu U.udo, o Conselheiro La
fayette (pág. 74)' 

"A posse, pois, n.ão pode ser invocadél em 
assumpto de limites de jurisdição do poder 
público, como elemento gerador de direito. 
Só é admissível no caso de dúvida, de incer
teza, quanto à localização da linha, e como 
m~io de prova, Isto é, como facto, que na 
dúvida estabelece_ a presumpção de que a 
linha corre pelos pontos extremos da mesma 
posse. Em tal caso a posse não é causa gera
dora de direito, mas simplesmente um facto 
que indica o direito preexistente. Se existe 
a linha ou se pode ser determinada, a posse, 
além d'ella não tem valor jurídico." 

Apliquemos a norma ao caso presente. A Bahia 
detém a posse da faixa territorial reivindicada por 
Sergipe. Como, porém, não existe dúvida ou in
certeza quanto à linha demarcadora dos limites 
(e os doc::umentos oficiais a situam no ri.o ltapicu
ru) não corripete à Bahia o direito sobre e_ssa 
área. Além do mais, existindo a linha divisória 
e sendo a mesma um aciQente geogrâfi:co, cuja 
localização não pode ser alterada, a posse não 
tem valor jurídico. 

Insurgiu-se o Rio Grande do Nort_e contra a 
-- sentença arbitral e eis que, na qualidade de patro-

no .desse_Estado coub..e_ a_Rui Barbosa apresentar 
a "contestação do Réu" e suas "Razões_Fulais". 

Vamos encontrar no Tomo V das Obras Com
pletas de Rui Barbosa, a seguinte dt.ação de 
Despagnet (pág. 181)' 

"Não é mister acrescentar que, pariúervir 
de ba_s_g a umdirelto de soberania bem firma-

-- -da, deve a posse ser isenta-de coniestação. 
de não constituir objeto de reclamações da 
parte --dos habitantes do território, -nem da 
Outra potêrida". 

Eis que o grande baiano analisava hiPóteses 
- contidas no Direito Internacional Públic:o e as re

forçava cãm -a BHnnativa de Helffter (pág. 182): 
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"(Jm século de posse injusta não basta 
para expurgar o vicio de origem." 

No que_ c_onceme à divergência entre os Esta
dOS âa Bahia e de Sergipe, comprovei, Senhor 
Presidente, em nada menos de 45 laudas nas 
quais justifiquei este pleito de Sergipe, qUe foram 
inúmeras as reclamações dos habitantes do terri
tório ilegalmente ocupado. Quanto às justas rei
vindicações sergipanas, sucederam-se, c_omo 
lhes apresentei em pronunciamentos anteriores, 
estando gravadas até mesmo nÓ texto da Consti
tuição daquele EStado. Portanto! -Senhores, as se
guidas contestações das comunidades e gover
nos sergipanos iT\Validaffi Qualquer direito de so
berania que a Bahia avoque em seu favor._ _ _ 

Quanto à posse injusta dos territórios em ques
tão, arrasta-se por bem mais de um século. Ini
ciou-se com a desobediência do Governo baiano 
à Carta Rég1a endereçada ãQ Conde de Palma~ 
em 1820, na qual D. João VI isenta a então Capi
tania de Sergipe de EI-Rey da sujeição ao Governo 
da Bahia. Os protestos da_ Câmaxa de São Crfstó
vam, então Capital de Sergipe, resultaram em no
va carta Régia, desta vez expedida pelo Príncipe 
Regente D. Pedro que confirmava aquele des
membramento. São, portanto, 168 anos de 
protestos. 
~ Retomemos, pela última vez, à Sentença La

fayette (pág. 80)' 

~As provindas forão constituídas em 
1821 pOr decreto com força de lei com 
a mesma extensão e Umltes das capita
nias de que eUas erão transformações. 
Em consequencla os Omites das capita
nias, vigentes ao tempo, como quer que 
elles houvessem sido estabelecidos, fo. 
rão conftnnados por lei, continuarão à 
sUbsU_tulr por lei e não podem ser altera
dos ou modificados senão por lei." 

Jamais, em todos esses anos, qm diploma legal 
alterou ou modifi_cou._oso limites estabelecidos, ori~ 
ginariamente, pela Carta Régia de 1534, ratificada 
pela Carta Foral de 26 de agosto do mesmo ano, 
quando da doação da terra _a Franc[$co Perei~a 
Coutinho - e entre ei_e_.s s.e Situa o __ rio ltapicuru 
- fosse_pai"a estabeleCer OS direitos-da então 
província sergipana, fosse para ratificar a domi
nacão baiana. 

Seja como for, a expe_ctativã: dé Sérglpe, neste 
momento em que perante esta AssemPiéia Cons
tituinte colocá, Por meU intermédio~ -o-- seu justo 
pleito para reaver território seu esbulhado pela 
Bahia, essa expectativa está historicamente rela
cionada com os termos do vibrante telegrama 
que, da antiga Yillã Nova, hoje Neópolis, em 13 
de noVembro de 1933, o Padre Artur Alfredo Pas
sos dirigiu ao Presidente Getúlio yarQas, e o qual 
destaco estes veementes trechqs: 

"Os sergipanos não podem compreender 
-tal solução nem lhe dar seu placet." 

-· _ _;S';jbª"~: Ex'.q~·e, de _geraçã~ e~ ge-;ç_ão, 
protestaremm~. Não podemos, não devemos 
nos submeter às conveniências ç:le ocasião. 
Sergipe brloso.e orgulhoso dos $eUS direitos 
provados." 

A nossa esperança é, portanto, que o gesto, 
novamente renovado, dos sergipanos, em (avor 
de seu território, nãQ_ vohe a cair no vazio, 



1984 Sexta-feira 1 

Senhor Presjdente, Senhores Constituintes: o 
povo sergipano expressa sua determinação atra
vés de sua bancada nesta Assembléia. Nós, os 
representantes do pequeno mas valoroso Estado 
de Sergipe, coesos, conclamamos Vossas Exce
lências a se manifestarem em favor da Emenda 
n' 2P00567-0. _ ___ _ __ 

Façam devolver a Sergipe o território anexado 
pela Bahia e permttam que as comunidades dos 
Municípios de Jandaíra, Rio Real e ltapicuru in
gressem na trilha do desenvolvimento que du
rante quase duzentos anos lhes foi negado. 

Manifesto a Vossas Excelências a certeza de 
que nós os sergipanos repudiamos certas propos
tas de divisão territorial cometida contra o Estado 
da Federação. O que pretendemos-- fique berr 
claro - é recuperar, é ver devolvida parte do 
nosso território incorporada a Bahia. Não estamos 
reivindicando nem mesmo a área correspondente 
à fronteira oeste. Isso, sim, sanaria o esbulho em 
sua totalidade. Nossa intenção é reaver apenas 
os 3.000Km2 correSpOndenteS à noSsa histórica 
fronteira meridional Sérgipe não pretende dividir; 
Senhor Presidente e Senhorés tàrlStliuir1te-s, co
mo foi há mais de um século_ dividida, porque 
sempre foi e será contrário, por determinação de 
seu povo ordeiro, a qualquer ato de apossamento 
indevido, de espoliação. A presente Emenda com
prova isso. 

A Assembléia Nacional Constituinte é a rriais 
próxima esperança sergipana de reconquistar 
parte de seu espaço tenitorial indevidamente ane
xado à Bahia. 

Especialmente esperançosos estão os sergipa
nos dos Municípios de Jandaíra, (tapicuru e Rio 
Rea1, de se verem jurisdidonãdos a seu Estado 
de origem, com o qual se identificam histórica, 
política, económica e culturalmente. 

A Assembléia Nacional Constituinte rião irá fal
tar, estou certo, a este apelo, fruto de lrrestrito 
respeito aos cJjtames da razão e da convivência 
harmoniosa entre os Estados, conforme reco
menda a natureza federativa, conforme impõe o 
mais rucJjrnentar prindpió de Direito. 

Como prova inconteste de que a luta de Sergipe 
se respalda em bases de irrefutável consistência, 
solicito de Vossa Excelência, Senhor Presidente, 
considerar .as Referências Bibliográficas _que se 
seguem como parte integrante deste discurso, 
não só para efeito de comprovação documental, 
mas também para serem utilizadas como fonte 
de pesquisa para futuros estudos. 

Era o que tinha a dizer, Senhor Presidente, Se
nhores Constituintes. 

Sala das_ Sessões da Assembléia Nacional 
Constituinte, 28 de junho de 1988 . ....,....- Senador 
Fron«!sco Rollemberg, PMDB -SE. 

REFERtriCIAS BIBUOGRÁFICAS (EM ORDEM 
ALfABÉTICA PELOS PRENO~\ES DOS AU
TORES) DAS OBRAS, Ol>ÕS~ULOS, ARTI~ 
GOS, CONFERtNCIAS, DISCURSOS E OU
TROS DOCUMENTOS UDOS E CONSULTA
DOS PELO SENADOR FRANCISCO RO
LLEMBERG PARA A ELABORAÇÃO DA 
EMENDA Q(JE TRATA-DO RESTABELECI
MENTODA FRONTEIRA ·sul 00 ESTADO 
DE SERGIPE COM O DA BAHIA: 

1-UVROS: 
01 -A Avila Uma. Umites de Selgij,e. Ara

caju, lmprensa Oficial, 191S. · - · · · 

Ô2 -AdalbertO Viei.ra Dantas. Notas, comen
tários e pesquisas sobre a questão de limites entre 
os EStaâos de Sergipe e da Bahia 

03 ---Antcinio Carmelo. Aspectos sergipenses 
_(limites, terras lndfgenas). Rio de Janeiro, Of. 
-Graf.Jornal do BraSil, 1914. 

04 ::.._ArthU:r Dias. O BrazD Actual. Rio de Ja
rl.eir6,iffiprensa-Nacional, 1904. 

05-As Leis da Bahla-(1631·1669). 
Oô -AU9ustóF'austo de Souza. Estudo sobre 

a divisão tenitorial do BrazD. Rio de Janeiro, 
Revista do IHGB, 1660. 

07-Br.az Hermenegildo ·do Amar ai. Umites 
-o ao Estado da Bahla. 1916. 

08- Caplstrano de Abreu. Caminhos anti
Qos ·e -povoamento do Brasil. Rio de Janeiro, 
Soe Capistraflo de Abreu, 1930. -

09.-0odom[r de Souza e Silva. Sergipe de 
1534 a 1920. Doação da terra. Colonização. 

- ConqUista. Organização da Capitania. Inde
pendência. Aracaju, 1920. 

1 O- Coleção de Leis do Brasil 
(1606-1920). . . . 

11 -_:_Elias Montalvão. "Pelo Direito e pela His
tória de Sergipe" (Conferência). Rev. dÕ lilst. Hist. 

__ e Geographico de Sergipe, vol. III, 1915. 
12-Elias MontalVão. Umltes ~e ~ergipe. 

Aracaju, Imprensa Oficial, 1918. - -
13-Felisbello Firmo de Oliveira Freire. HiStO

ria -de Sergipe (1575-1855). Rio de Janeiro, 
1691. 

14-Felisbello Firmo· de Oliveira Freire. Dis
curso na Câmara dos Deputados em 4 de agosto 
de 1691. 

15-Felisbello Flfmo de Olive[ra Freire. ffistó
ria Territorial do Brasil. Rio de Janeiro, 1906. 

16-Felte Bezerra. Investigações histórico
geográOcas de Sergipe. Rio de Janeiro, Simões, 
1952. 
-- J 7- Francisco A. de Carvalho Uma Júnior. 
Histólia dos Umltes entre Sergipe e Bahla. 
1916. --

J8=-=Gervásio de Carvalho Prata. Umltes de 
Sergipe (Memorial sobre os limites do Esta
do de Sergipe com o da Bahia apresentado 
ao Exnto Sr. General Augusto Xlmeno de VI
Ueroy, MD. Presidente da Comissão Mista de 
limites entre os dols Estados, lnstittúda pelo 

_ Governo Provisório da República. Aracaju, Im-
prensa Oficial, 1933. - -

19-História administrativa e econômica 
do Brasil. Brasília, MEC. 

_ _ ZO- Ivo do Prado. A Capitania de Sergipe 
e su~ Ouvidorlas (~~ori~ sobre questQes 
de Umltes). Rio de Janeiro; Papelaria Brazil, 1919. 

21.:_·J. Fraga· Uma. Memórtas do Desem
bargador Gervásio Prata (Na comemoração 
do 1 o Centenário de seu Nascimento). Araca
ju, FUild8:Ção Esfadual 4_e tultura: (Col. Ofenisia 
Freire) (Cap . .XVU: Questão de Limites Bahia-Ser
gipe). 
~João de Mattos Freire de Carvalho. "Aná

pO!is" (COnferênCia históiiCa.do Instituto Históric-o 
e Geographico de sergipe, em -27 de novembro 
de 1915). Aracaju, F. Sampaio, 1922. _ --
- 23 -=-João P_ereira--Barrêto. Umites de Ser
gipe e Bahia (SynUtese critica da historia
deSSes limites). Aracaju, Imprensa Official, 

. 1920. . 
24 -=-José Lu.iz de Coelho e Campos. Discurso 

~to~_Q- Deputado na Assembléia Geral Legislativa 
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na sessão de 14 de agosto de 1882 em defesa 
de seu projeto de limites COI n a Bahid 

25_,.José de Oliveira Campos e Frcu1ci~co Vi~ 
cente Vianna. Estudo sobre a origem hlstorlca 
dos limites entre Sergipe e Babla. Salvador, 
1001. . . . 

26--:'_J~ Pires Wynne. História de Sergipe 
(1575-1930). .. . . . 

27 -Josino- de Mene..:~s.-Umfte~o- eriL.~ Ser~ 
gipe e _Bahla (opUSclltO~contendo Pe~·a!> do Rela
tório de 1904 à Assembléia Provincial do Estado, 
como seu Presidente). Aátcaju, i 904 

28-Laudelino de Oliveira F rttire- ttlstmia de 
Sergipe. Aracaju. 1698. 

29--Livro de-Carta-!l:R:egtas, 1640 90. Rio 
de Janeiro, Biblioteca Nacional. 1916. 

- 30 ~Luís da Câ_mara Cascudo. "ÇeÍ"-J!Jrafi_a_de 
Sergipe nõ domínio holandês"- Revista do lnsl 
Hist. de Sergipe. n9. 16. vol. U. , 

_31 _-::- Manoe! do; Passos.. Urnltes Sergipe~ 
Balda. Aracaju, Imprensa Ofidat, 19J.Ç:t 

32-Manoel dos Passos. De ltapocm e São 
francisço. Aracaju, Imprensa Oficial. 1933. 

33-M.P Oliveir~ T elle~. Umlle.~:t de Sergipe 
(COntra o 1 °_ volume da compilação do Dr. 
Braz do Amarai, intitulada Umltes do Estado 
da Babia). Aracaju._-Iffiprensa Offjdal~ 1919. 

34- Marcos Antonio de Sousa. A }.:apita.11ia 
de Sergipe. 2.-ed. Aracaju, 1944. - -- _- _ 

35- Pedro Calmon. Histól'ia da Cã11a da 
Torre (Urna dinastia de pioneiros). Rio de Janeiro, 
J.- OlympiO, HJ39 -(Cal. Doe. J?ras., 22j · · . 

36-Sebastião da Rocha Pfüi Hislóriit da 
América Portuguesa. 

37 -Sebrão Sobrinho. Laudas da Hlstólia 
daAracaju. _ _ _ _ _ _ . · 

3_8,..--Sebrão Sób1inho FraQmenloto da:_l:-lfs~ 
tória de Sergipe. 1972. · 

39-Tito Lívio de SanfAnna. Os- produbruw 
tcmtes; mUagreiros da ~conomta não política 
porque do PIB ou plblana (Memórias). Rio 
de Janeiro, -Olímpica, 1979. (P. _54-59) 

11- Periódicos, Enciclopédias, Obras de 
referência: 

01-Armindo Guorand_ Dlclunádo bio·Bi
bliografico sergipano. Rfo de: Janeiro. 1925. 

02- Encyclopaedla Bii.iainrilca, voJ: XXIV. 
1911. 

03- Endclope.dla c.t.u:v~rsaJ mustrada Eu· 
ropeo-Amerlcana. To mo LV. Madcid. Espasa
C.lpe. 
- "04-Revtsta deAt·ataju. N. 4, !9!>1. Prefei
tura Municípal de Aracaju. 
· 05-Revista de Ar<~caju. N. 6. 1957_ Prefei· 
tura Municipal de Aracaju. 

06- Revista do Instituto Hfstortco e Geo· 
graphlco BrasDelro (1919-1920). 

07 -Revista do Instituto Historie o e· Geo
graphlco de Sergipe (1919-1920). 

Brasília, Maio/87._-:-_Senador _FranciSco Ro· 
ÚE:mberg. - ---

Não obstante esses. argumentos, a Assembléia 
Nacional Constituinte houve por b'em recusar a 

__ emenda. proposta pelo Senador Consfituinte 
Francisco Rollemberg. O resultado da votação, 
contudo, não pode ser interpretado como uma 
derrota de Sergipe e dos serQipanos, Com efeito, 
dos 559 Constituintes, votaram ao tod>) 387 repre
sentantes, significando uma ausência de 172 par-
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lamentares. Dentre os presentes, 47 votaram em 
favor da Emenda Rollemberg, ao passo que 35 
se abstiveram de votar. 

Registre~se por outrO_ lado este fato verdadei
ramente insólito: ninguém, da representação au
tenticamente _baiana na .Constituinte, usou da pa
lavra naquela sessão como seria de e_sperar, para 
contraditar os pontos de vista tão fundamenta
damente expostos pelo _autor da emenda. O que 
se Viu foi a bancada baiana abdicar desse direito 
regimental para delegar ao representante do Esta
do do Rio de Janeiro, o nobre Senador Nelson 
Carneiro, _o ingrato enCargo de defender o histó
rica e juridicamente indefensável 

Seja como for, Senhor Presidénte, Senhores 
Senadores, quero agora voltar ao meu resumo 
da luta indormida que o nobre Senado~ Francisco 
Rollemberg travou, desde _a instalação da Assem
bléia Nacional Constitiote, tão-s6 e unicamente 
em prol dos interesses mais ~grados do povo 
sergipano, consubstanc:iados no Ci!ISP na defesa 
de território que de direito lhe perten-ce. 

Assim é que, na sessão da_ Constituinte de 2 
de agosto de 1987 Sua Excelência, animado pela 
disposição da Assembléia, manifestada desde o 
início de seus trabalhos, de acolher as legítimas 
reivindicações das minoriaS, prOríu-nciOú O discur-
so ·que leio a seguir: -

"O SR. FRANCISCO ROLLEMBERG 
(PMDB- SE. Pronuncia o seguinte discurso.) 
-Sr. Presidente, Srs. Constituintes: 

A ninguém passará despercebida a solicitude 
desta Assembléia Nacional Constituinte em ouvir 
e acolher os legítimos reclamos das minorias e 
dos oprimidos. 

O texto constitucional em elaboração já permite 
antever consideráveis avanços no campo social, 
graças, sobretudo, aos dispositivos que contem
plam os direitos do menor, da mulher, do idoso, 
do negro, do indígena. do aposentado, dos "sem
terra" e de outros que tais. Ao registr&-los, louvo 
e aplaudo esses avanços, mas não posso omitir
me ao reparo de que, agora, é também justo, 
é imperátivo que esta Assembléia Coristituinte per 
nha-se atenta à voz de um pequenino Estado ccr 
mo o de Sergipe, que de longa data dama e 
luta por seus direitos territóriais _usurpados, sem 
que até hoje haja logrado a justa e merecida defe
rência dos Poderes <:onstituídos desta Nação. 

Refiro-me aos danos sofridos no passado, de
correntes do esbu1ho de: áreas terri_torials histórica 
e juridicamente sob o domínio do"Estàdo de Ser
gipe. 

Para o deslinde desse _secular litígio, que envoJ
ve os Estados de Sergipe e Bahia, as autoridades 
sergipanas esgotaram todas as tentativas de ~olu
ção, seja de natureza__ administratiVa, ~a a decor
rente de acordos atral{és dos. quais os Governos 
dos Estados litigantes constituíram çomissõe:s.Qi
laterais qÜe, após ouvirem as razões de parte a 
parte, dispunham-se a acolher um laudo arbitral 
neutro, a ser submetido aos COngressos doS dois 
Estados. _ 

Examinando a história dessas tentativas de ne
gociação, infelizmente frustradas e por longo tem
po abandonadas, acabo por me convencer de 
que o único meio susceptível de dirimir; ·de vez. 
essa pendência territorial M de ser encontrado 
na Cons_tittiição, mais precisamente no Capítulo 
das Disposições Constitucionais Trahsit6rias, pelo 
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-qual também se expressa o soberano poder cons-
-_- titulnte. -

Oaí_ por que, em nome do povo sergipano e 
respaldado _em sólidas e irrefutáveis razões histó
ricas é jurfdicas, acabo de submeter ao plenário 
desta ASsembl~ia <:onstituinte emenda ao Projeto 
de Constituição, qUe Propugna a inclusão de arti
go vazado nos seguintes termos: 

"Ait. 440. A supérficie territorial do Esta
d.9 de Sergipe é acrescida da área <::ompreen-

-- _:_aida entre o rio Real, na divisa con1 o Estado 
da Bahia e o rto rtapicuru, que passa a consti
tuir-se a linha divisória entre ambos os Esta
dos. 

§ }? OsJ.\unidplos de Jandaíra, ltapicu
ru e Rio Real, localizados na área a que se , 
refere este artigo, passam a integrar o territó
rio do Estado de Sergipe. 

§ 2~- Para o atendimento do disposto 
neste artigo, _a legislação federal e estadual 
competente, no prazo de 180 (cento e oiten

- ta). dias contado_s da_ promulgação desta 
_constituição, eStabelecerá as modifícãções 
que se fizerem necessárias à aplicação dos 
efeitos decorrentes." 

- Srs. Constituintes~ para que o teor desta propo
sição não se lhes afigure arbitário, portanto, injus· 
tificável; para qu·e, pelo confrârio, ele s_e_apresente 
ao diScemirrlento de V. Ex~. como medida restau
rada de direitos usurpados, passo a alinhar os 
antecedentes históricos,. os fundamentosjur'idicos 
e outras provas documentais que, melhor 4o que 
este discurso, fazem pender a balança da Justiça 
para a c~~a sergip"aria. 

A história de Sergipe teve início em 1590, quan
do-Seu território foi c0nquistãd6 e colonizado por 
Christóvão de Bffi'ros, Governador_ interinO da Ba
hia. Suas frOnteiras chegavam até o rio ltapicuru, 
divisa- assentada, naquela data~ pelo bravO con
quistador. 

Acidentes históricos, tais como o do domínio 
holandês, na região da Bahia. ftzeram recuar esta 
fronteira até o rio Real. Entretanto, Sergipe nunca 
reconheceu neste rio suas fronteiras com a Bahia. 

A reivindicação de Sergipe, reiterada nesta As
sembléia pela emenda que tive _a honra de ofere
cer, remonta a 1820, quaildo o Decreto de 8 de 
julho maildou fosse restaurada a superfície origi
nal da então Província, determinação essa refor
ça"da pela Carta Régia de 5 de dezembro _de 1822. 

Enquanto as duas Províncias trocavam pare
c~Sobre a área _contestada e empenhavam-se 
na demanda, o Imperador houve por ~m, através 
do Decreto n~> 323, de 23 -de setembro de 1843, 

. indicar os limjté_s proVisórios· entre as dliaS Pi-ovín-
cias, s~rvindo o rio_ Real de linha divis.ória entre 
elas, até qUe aAssef'!1bléia Geral LegislatiV.â delibe
_r~~ie·em defin.itivà.sobre essa histórica p_endên
da. 

Ora, SrS. Coilstifuintes, caiu o Império, dissolve
ram-se Câmara e Senado da Assembléia Geral 
Legislativa de então, sem que fosse dado prosse
guimento _às libera.c;ões._ determinadas pelo arbi
trário e provisório Decreto n~> 323. de Sua Majes
tad~ _ImperiaL 

Vem-se perpetuando, destarte, o esbulho terri
torial de Sergipe, em sua fronteira sul, com o 
qual, de resto, meu pequenino, mas valoroso Es
tado, jamais se conformou, a ponto-de ter impri
midO a marca de sua insujeição no art. 29 da 
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primeira Cõnstituic;ão do Estado, promulgada em 
18 de maio de 1 S92, que assini: estabelecia, sobre 
o Esta_çlo de Sergipe: 

- "Art. 29 Seu territ6ri0-cOmpreende nãp 
s6 o que se achava sob a jurisdição da antiga 
Província do Sergipe, como· ainda o que, em
bora alheio à sua jurisdição; todavia lhe per

-tenc;@ por direito." 
---- - -- - --- ' 

Esses, Srs. Constituintes·os ·ãntecedentes histó
ricos do contencioso _territorial entre os Estados 
de Sergipe e Bahia. 

Cumpre-me, agora, aduzir, evidentemente, as 
razões e, sobretudo, os documentos que _dão con
sistência e apoio à reivindicação sergipana. 

Na justificaÇão à _emenda que ofereci sobre a 
matéria, logrei reunir 29- laudas contendo trans
crição de documentos, citações de histo_Qadores, 

_r_eproduções _cartográficas, opiniões d'e estudio
sos, registros em publicações inte:_maciQnai_s_a_uto
rizadas, que_sustentam e abonam a extensão terri
torial reivindicada por Sergipe. 

É óbvio que não as reproduzirei, neste breve 
pronunciamer1_to, limitando-me a citar: 

"a) a "história dos limites entre Sergipe 
- _e __ Bahia, de Francisc__o Carvalho de L.i:rOa Ju

nior, que aborda. a mõ)téria c:om abundànda 
de documentação e situa no rio ltapicuru "os 
limites territOriais dcl antiga Capitania de Ser~ 
gipe com_ a Bah~, d_esde 1590;" 

b) o Decreto de 8 de julho de 1820, man· 
dando restabelecer a superfície original da 
antiga Província' do Sergij:)e e a Cci.rta Régia 
de 5 de dezembro de 1822; -

c) o projeto do historiador e Deputado, 
Dr. Felisberto Fieire, apresentado a 4 de 
agosto de _1891, ~stabele.cendo parte dos 
primitivos limites do Estado do Sergipe e Ba
hia, ou seja,_~té 9 planal!9_r:!ivisor de águas 
do riO Itapicuru: - -
_ d_) a publicação de 1891 intitulada:."Estu

- do sobre a origem Histórica dos Limites entre 
-Sergipe e Bahia", elaborado por ordem do 
Governador da Bahia, pelos doutofes José 
de Oliveira ·eampoS, Diretór da Biblioteca Pú

-blica, e Francisco Vicente Vianna, Diretor do 
Arquivo Público, no qual, aléin de concluírem 
que Itapicuru, Ihhambupe e Abbadia foram 
de Sergipe, consignam para-Sergipe a Super
fície de- 39.090km2, e não os 2:_1.057km2 

atuais; 
e) a PubltCaçao intitulada "O Brasil atual" 

(Rio, Imprensa Nacional, 1904), que registra, 
no verbate_ "Serg_ipe", a superfície de 
39.090~~ para o meu Estado." 

. . 

O Sr. Machado Rollembeig Mendonça 
-:- Pennite-rne V. ~ ~ aparte? 

O SR. FRANCISCO ROLLEMBERG 
~Ouço V. Ex' 

O Sr. Machado RoHemberg Mendonça 
- Nobre Constititirite, desejo i::ohgrat':J.Iar
me com V. Ex' pelo oportuno pronunciamen
to em que evoca a história política de Sergipe 
e, com competência, _a geografta econômica 
daquela região. Embora considere que essas 
questões de limites territoriais e de- divisões 
de Estado não <:.ab_e_m~ em deW]hes, n~;~ Cons
tituição, que deveria apenas estabele.cer os 
fundamento$ para a criação desses Estados. 
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no mérito, acho de fundamental importância 
que se traga aqu! os elementos básicos para 
que surjam novos EstadOs e se crie novas 
fronteiras para eles, como é o caso de Sergi
pe. Quero apenas citar um exemplo para a 
Assembléia Nacional Constituinte: em 1964, 
com um grupo de Deputados fomos a Mato 
Grosso, particularmente à cidade de Campo 
Grande, defender a divisão daquele Estado. 
A população local recebeu, com calor, os 
parlamentares vindos de outros Estados da 
Federação, embora houvesse uma reação 
das __ lideranças, particularmente do Governa
dor de então, para que não se dividisSe aquele 
Estado. A divisão de Mato Grosso velo como 
conseqüência, mas com resultados para o . 
desenvolvimento daquela região onde os 
dois grandes Estados prosperam. No caso 
particular de Sergipe, a História prova que 
V. Ex~ tem toda razão. É muito difícil aos 
grandes Estados levar o desenvolvimento a 
pequenas regiões e particularmente a .esta 
de Itaplcuru, que, se incorporada à superfície 
de Sergipe, iria se _deSenvolver em sua proM 
fundidade. Sabemos, por exemplo, que os 
Estados Unidos têm cerca de cinqüenta Esta
dos. Sabemos, também, que no Pará cabe
riam sessenta Estados do tamanho de Sergi
pe. Portanto, é fundamental para o· desenvol
vimento-que haja melhor distribuição geo
grafica da sua área._ V. _Ex'! tem o meu apoio 
e o meu aplauso pela feliz iniciativa de esten
der essa área territorial de Sergipe ao grande 
Estado da Sabia, a que tanto devemos e que 
tanto queremos. 

O SR. FRANCISCO ROLLEMBERG -
Agradeço ao Constituinte Machado Rollemberg 
Mendonça o aparte, porque ninguém mais do 
que S. Ex' conhece os problemas e a pobreza 
imensa em que vive a região, outorga sergipana 
e hoje pertencente ao Estado da Bahia. São as 
cidades mais pobres e m~is desassitidas. E não 
são somente essas que reivindico para 9 meu 
Estado, mas todas aquelas ~ue comp~e~ a fron
teira oeste de Sergipe. São cidades_ que t~riam 
- estou certo disso .,....- outro desenvolvimento, 
outra assistência govemamerital se tiveSsein con
tinuado sergipanas oU se voltaSsem a Ser induídas 
em nosso território, porque' a Bahici, com seu 
imenSo territóriO e seus numerosos Municípios, 
evidentemente não pode atender a todos dentro 
dos seus anseios, das suas aspirações e das suas 
necessidades básicaS. 

EssaS ddcides, de certa forma, até hoje con,_ti
nuam vinculadas ao nosso EstadO e dele 'dePenM 
dem econômfca e S_oc:falmente. É para Aracaju 
que convergem s_eus empresários, seuS cOmer
ciantes, seus fazendeiros_ e todos aqueles que ne
cessitam de assistência médko~hospltala'r.-. 

Prossigo: 

f) a "Encyclopedia Britannka", vol. XXIV, 
1911, e a "Enciclopedia Universal Dustrada 
Europeo-Americana", Madrid, Espasa CaJpe 
S.A, 1927, ambas atribUindo a Sergipe, no 
respectivd' .. verbete, a superfície de 3a.93.9 km 
a primeira, e 39200_ km, a segunda.. Cabe 
destacar que a Enciclopédia por último-cita
da "Consignava à Bahia, na nlesma época, 
420.427 Km em ·contraste com os atuais 
?59.951 km do grande Estado. Como exPii· 

car, portanto, a diferença de mais de 18.600 
km, contra Sergipe, já que não consta ter 

_ .o Estãdo -feitO doação ou abdicado desta 
--área,--riãOSendo, por outro lado, a"dlnissivel 

o erro de cálculo cartográfico, pofque nestas 
ffiédidas os cartógrafos já eram especialiStas, 
desde o tempo das grandes navegações, pe-
los idos de 1500? - · -

A primeira exp!icaçáo é a de que a Bahia 
- incorporou grande área de Sergipe, na divisa 
_üeste; a segunda é de que a fronteira sul 
legítima do_ Esta-dO é 'no -Itapk:Uru; 

g) o Projeto de Moreira Guimarães, publi
cado no Diário do Congresso Nacional 

_de 18 de novembro de 1913, p. 2585 que, 
abon"ado pOr sólidos-argUmeiltos, empenha
se em restabelecer o território histórico de 

-Sergipe; 
h) a "Carta Régia de lOdemaiode 1728", 

Uv. 24- O.R. fl. 91 -citada pelo Dr. F.V. 
Vianna, em sua obra: "EstuâoS sobre ,9S limi
tes de Sergipe e Bahia", onde se lê: "Faço 
saber a vós V cisco Fernandes Cesàr' de Mene
zes, \IJce-Rey e CapitãO General de mar e 
terra do Estado do Brazii, qúe atendendo ao 
que me inforinoU o 'OuVidor Geral de capita
nia de Sergipe d!l-ReY, sobre ser conveniénte 
que os moradoreS do Rio Real,freguezia de 
N_oss~ Senhora· da Abbadia, fiquem sujeitos 
à corre_çãO da __ dita CaPitania- de Sergipe dEI
Rey~ e rião à Comarca da ~idade da Bahya" 
(grana original). 

i) _o ~GranCle Dicionário Un~versal de La
rousse" que, reproduzindo manuscritos dos 
séculos XVI. e XVII, as:;irQ se refere: "Sergtpe 
·dEJ-Rey (a província) - Divisão administra
tiva do bnpério do Brasil, limitada ao N. pelas 
proVíncias de Alagoas e Pernambuco; ·a O. 
e ao S. pela Bahia. O ltapicuru, o SãO Fran
dsco, e o Vaza-Banis, são os seus priilciPais 
cursos dágua;" 

j) o Regimento dos Capitães-Mar de_ Ser
gipe, passado pelo Rei, qiJé dirime'cateflóri

-camente o caso ·dos limites .territoriais· das 
Capitanias de Sergipe·e Bahia pelo áJveo do 
ltapicuru; ' 

J) o "Estudo sobre a DMsão., T erritorlai 
do Brazil", Rev. do fnst. Histórico Brazileiro 
- 1880-Torno ll- pág. 50, Onde O ilustre 
cronista Augusto Fausto de Souza, propug
naçlç:~r _da igu~dade territoria_l dos_ Estados, 

-também define. c;orno. de. ~6, légUa;; ã:.exteo-. 
são da costa do Sergipe,· que é a distância 
qo São Francisco· ao ltapicuru; .. 
· m) o renomado autor da "História da 

.América Portugueza"; Sebastião da Rocha 
Pitta que,_à página 10,ri1) e c); dá à donataria 
de Francisco Pereira Coutinho-70 léguas, Ou 

· -··-seja, 35 até-6 Rio ftãptCUru,·e áar OUtrãs tantas 
até _o São Francisco, pertencentes a Sergipe; 

'n) os ·debates em que se empenharam; 
de Uf!1l_ado, o_ Gene~. _J;nQenl:teiro, Geógrafo 

-- e parlamentar, Ivo do Prado Montes Pires da 
Franca, advogando a- causa de Sergipe," e 
dé outro o Dr:· Bfaz C:iõ AniarciJ; batendo-se 
pela Bahla; nós· qUals 6 piimeiro rebafe e 
deifã por terra os argumentos do segundo, · 
realçando, assim, a justiça da causa sergi-
-paria; -
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_ __g_) __ a documeD.~çáo relativa ao acorâ() fir
mado, em 1920, entre os Presidente~ JJ.Sea
bra, da B-ãhia, e Pereira Lobo; de Sergipe, 
no sentido de constituir-se uma coiniSsão 
de seis membros, t!ês de _cada Estadq, para 
disc.utir o···problema e, com base no laudo 

_ de um árbitro neutro, submetê-lo ao Cot,-
gresso de cada um doS Estados. _ _ 

Esses doctunentos, trans~ritos às páginas 
18 a 26 da Emenda de minha autoria, depcam . 
claro que o GOVerno U.e Sergipe, pór seu lou
vado General Ivo do Prado Montes Pires da 
Frarica, por estai- absolutarrlente seg4fÕ das 
razões _que o ainparavarii. honrou o acordo 
fiiri1.ado, entregando no prazo prefixo ao ilus
tre desempatador o seu laudo e os dqc:!,l
mentos referentes à multissécular questão 

· de limites entre os Estado~ d.3 Bahia ~ Sergi
pe, no que, lastimavelmente, não foi acompa
nhado pelo louvado da Sabia, Dr. braz Her
menegildo do Amaral, frustrando-se, destar
te",'as ·expectatiVas de uma solução negociada 
p-ara ·a história pendên~ia.'~ 

S~. Cosntituintes, até a~i 3i-roiei coffio pro
nieti, embora sumariamente, Os principaiS argu
mentos que militam em favor da cal,lsa sergipá.na. 

Cabe-me, por derradei , <.~i~ -:nas considera
ções finais sobre o méritc? e ak_.:o'1_ç:e desta e~en
da, à qual consagro meu melhot t:It"'"lenho, e Ser
gipe sua inquebrantável esperança. 

-A devolu_ção a Sergipe de uma área tertitoril 
lrijüstainerite -usUrpada- pela _Provinda da Bahia, 
n~ _P~I"!l~ir.o,_qu:~l.· do s_écul<? passado: c<:mfigu
ra-se como JUsta, embora tard1a reparaçao ao me
nor- EStado d~ Federação, ªtê hoje prejudicado 
por oUtro de· vaStíssima exfunSãã lerritoriál, sem 
que a presa lhe hafa acresC:e"ntaâõ,· de ·mwto: iiein 
O tamanho, nem: a puja:ri.ça demoQráfiCá,-tàm-
Pouco- o brilho de suaS tradições. • · ' 

A re9ião reclamada, de ~rea i,nferior_ a três miJ. 
quilómetros quadrados, signific;:t menos _d~ wn 
por cento da extensão territorial_ d"a Bahia, estando 
ma~ ligada eco~ôrpi_ca, geçgráficiil e Çu_UuraJrn~n
te a ,S~rgip.e,_ porquanto situada a_ menos de p~m 

. quiiÇmetrO;S de Ar~caju.. . . . ; -. 
É de sublinhar-se que a pretensão de nossa 

emenda no sentido de restabelecer a fronteira 
hlstói'iCa do sul dO EStado, nó rio JtapicUru, é extre
mamente parcimoniosa,já que recupera para Ser
gipe somente uma_ parte -:- não mais do que 
cerea de 3.000 km - dós 1 e:ooo km, tempora-
riamente perdidos. __ 
: ·o-~e~!rlO f;l 5el-gipe de.S?a' ~iPÇJSc.ula.f~t~rft-
torial, que jarriais deveria ter-lhe sido "subtraída, 
er;n na,da afetará o. vasto. território baiano, ·cuja 
dilatação, no tempo e no espaço, a história_ ní-lo 
ensina,_ re.S..ultou __ de_ um_ __ c;le_sm_e9iclo transborda- _ 
menta dOs limites do RecõnCavo....:. espaÇo limita
-do da prirhitiva e histói"ica sede do Governo do 
Brasil que, hoje equivaleria ao território neutro 
do Distrito Fedei'al. Esse-transborçlamento come
çou a se agigantar precisamente, após a tr"anSfe
rênda da capital do Brasil para a cidade de São 
Sebãstíãõ-dõ RiC)deJ~rieiro. . - -
· 'A pàf dá. defeSa de Liln'pleitO _ _mais do que·s~ 
<:lüicentenãrio, ã Emenda pela qual nos empenha
mos enseja;-tanibém, a demonstração_ de que 
esse reclamo. de Sergipe se harmoniza com as 
premissas do desenvolVinienio nacional_integra-
do. - - ----
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Assiin é que a Bahia, numa área de quase seis~ 
centos mil quilômetros quadrados e menos de 
dez milhões de habitantes, apresenta uma densi
dade populacional de cerca de dezessete habi
tantes por quilômetro quadrado; enquanto Sergi
pe, c_om menos de vinte e dois mU quilômetros 
quadrados, apresenta uma densl.dade demog_râ
fica de cerca de cinqüenta e dois habitantes por 
quilômetro quadrado. 

Na área discutida, de quase três mil quilômetros 
quadrados, em três Municípios, Jandalra, Itapi
curu e Río Real, vivem cerca de quarenta e cinco 
mil habitantes. FiSicamente, Sergipe tem €ondi
ções de integrar esses Municípios a sua popula
ção. A densidade. dessa área é de. cerca de quinze 
habitantes por quilômetro quadrado, enquanto a 
de Sergipe é de cerca de cinqüenta e dois habi
tantes e da Bahia de pouco mais de d~seis 
habitantes por quilómetro quadrado. 

Está claramente demonstrado que a grande 
latitude_ da Bahia prejudicou seu crescimentO de
mográfico, em algumas regiões, como na área 
reclamada, com repercussão, também, no desen~ 
volvimento econômlco. 

Recuperadas as fronteiras históriCas de ·sergipe 
com a Bahia, os três MunidPiõs citados _teriam, 
em breve _tempo, um novo impulso econômico, 
aproximando--se do crescLmen.to d~mográfico de 
Sei"Sipe, que administra apenas setenta e quatro, 
enquanto a Bahia nada menos de trezentos e trinta 
e seis Municípios. 

SrS. Constifuinfes, dou·p<ir concluída a expla
nação sobre os fundamentos históricos e jurídicos 
em que nos escoramos para em nome do povo 
sergipano, reclamar a reintegração, ao tem16rio 
de nosso Estado, da.área referida ao longo de 
meu pronunciamento. 

Sergipe e seUs representantes nesta Assem
bléia unem-se ~gorados pela mesma esperan
ça e animados pela inabaJável convicção de ser 
este o momento históri_co para o atendimento 
ao seu clamor que, há quase dois séculos, é_ inces
santemente reiterado, jamais esquecido. Nem nos 
atemoriza a vã alegação dos que sustentam a 
inconlpetência desta Assembléia para efetlvar a 
justa reparação que pleiteamos. Não ignoramos 

·que os poderes constituinteS qtie permite"rri áiar, 
desmembrar e urillicai' Estados, assim como'deli
mitar.'mandatos e mo.dificar sistema ·de Governo, 
são Os mesmos que hão de mover· os nob,res 
.COnstituintes, que me prestigiam com sua aten
ção a, num ato de soberana vqntade, determinar 
a almejada reincorporação, eXOnerando Sergipe 
db júgo insuportável de conhecer-se secularmen
te esbulhado. 

· ConCedo o aparte ao nobre Constituinte Mário 
Lima. 

O Sr. Mário Uma- Nobre Constituinte Fran
cisco Rollemberg, não d[scuto as razões históricas 
que V. Ex' enumera nju1to bem, I_llas dm:ldo que 
o povo de Jandaíra, Itapicuru e Rio ReaJ queira 
deixar de ser Qaiano .. As investid,~ feitas ultima
mente - Minas _quer_ um pedaço da Bahia, Per
nambuco quer outro---:- deu ao povo baiano uma 
consc_iência __ muito granc:Je de unidade. Hoje, na 
Bahia, através do .seu Gov~rnador Wa)dir J?i~
dos _seus artistas,_ como Cae.tano, VelloS:O _e ~a 
Betânia, do seu escrito_r Jprge Amado, há urria 
campanha multo forte para impedir que o Estado 
seja dividido. Imagine V. Ex', ilustre Çonstituinte, 

se o Tratado de Tordesilhas fosse invocado. Meta
de dÕs ):;t_rl!sileii'O$ deixaria de sê-lo. E_ que_m quer 
deixar de ser brasileiro? T~nho o maior respeito 
.e.adrniração pelo povo sergipano, inclusive tenho 
raizes familiares em Sergipe, sou também um 
pouco sergipano. Tenho por V. Ex' apreço e admi~ 
(ação muito grandes. Mas duvido que a idéia de 
tirar Um pedacinho da Bahia prospere. Não se 
trata r;iQ tamanho que vai ser tiraçio, mas é de 
se quebrar um princípio que o baiano não aceita: 
a Bahia, pelas suas tradições, hábitos e costumes, 
nã6 aceita a idéia de ter s_eu território mutilado. 
Isso não impede que reconheçamos que V. ~ 
está defendendo uma tese cara ao querido povo 
.sergipano, mas o momento indica que é mais 
uma iniciativa que não encontrará apoio do povo 
baiano. Muito obrigado. 

O SR. FRANCISCO ROLLEMBERG -
-Agradeço ao Constituinte Mário LirÍla o aparte. 
Como V, Ex" também sou um seJI;Jipano quase 
baiano. Devo minha formação universitária à Ba~ 
hia, onde, também, constituí_ a. minha família. Ter 
dos nós,· baianos, somos um pouco sergipanos, 

~ aSsim como todo sergipano é de alguma forma 
b_aiano. 6 (lue estamos.querendo é reparar uma 
verdade histórica e trazer para o nosso Estado 
uma apn::ela: do que nos foi tomado, para que 
possanros, como sergipanos e brasileiros, levar 
para aquelas áreas o desenvoMmento que suas 
populações anseiam e esperam dos Governos 
dos nossos Estados e da ~epública. 

A Bahia tem demonstrado, áo longo do tempo, 
·que não tem condições de dar assistência devida 
-àquela região expropriada dê Sergipe. E Sergipe, 
neste_ instante, quando pretende receber de volta 
so!Tien!e 3 mil km2 dos 18 mil que lhe foram 
eXprOpriãd~ pfõpõe-se Oão a arrancar da Bahia -
-um pedaço do seu subsolo, mas reincorporar par
te do seU subsolo, que, por direito, lhe pertence 
a Sergipe o que por direito lhe pertence e levar 
àquelas regiões o· _desenvolvimento que suas po
pulações desejam, aspiram e que a todo instante 
é solicitado a. nós, que compreendemos e repre
sentamos o povo ser_gipano. 

Estamos st;guros de que V. E>r" não permitirão 
que se retarde por_ mai~ tempo a hora e a vez 
de Sergípe, mesmo pofcit,ien.ão lhes falece_a.ciên
cia de que retardar a aplicação da justiça _é redcr 
brada injustiça. -

Somos-lhes grato por nos terem ouvido; gratís
simo ser-lhes-emos se se dignarem ouvir o cla
mor dé Sergipe. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente, Srs. 
Çonstituintes. Obrigado. (Palmas.) 

_ COm-o se vê, o que ó Senador Rollemb~rg_dese~ 
java e _deseja com sua proposição não é dividir, 
separar, mas pura e simplesmente reparar uma 
verdade histórica irrefutável. 
~.Segue-se, na Sêssão de 7 de outubro d.Q ano 

passado, o discurso em que o autor da emenda 
em foco aduz novos argumentos de natv.reza his
tórica e jurídica_ em prol de .s!Ja ~· Ass~_ falou 
Sua Exo;::elência naquela ocasião: 

"Sr. Presidente, 
Srs. Constituint~: . , _ , 

_ QJ.Janto mais m~ aprof'w}do na análise 4a co
piosa documentação histórico-jurídica que Jogrei 
reunir sobre a ·quase secular questão de lilnft.es 
entre_ os Estados_ Çle- Sergip'e _e da Bahia, mais 
_se fortalecem em me~:~ espírito estas convicções: 

1 -_;;s da procedência inquestionável dos recla
moS de meU .Estado, quando sustenta ter sklo 
esbulhado, ao- longo da histórica,_ em- cerca de 
quarenta por Cento de seu território original; 
2-a da clamorosa injustiça perpetrada contra 

o Sergipe, não apenas pela Bahia, ao se recusar 
a devolyer a faixa _territorial de que se apropiou 
indevidéJme.ntf':, mas ta_r:nbém pelos sucessivos 
governos federais, quando cerram os ouvidos ao 
clamor dos sergipanos pela restauração de seu 
território histórico;-

3 - a ~e que o retardo na reparé{ção desse 
esbulho inoniinável não há de ser debitada a ine: 
xistência de argumentos irrecusávels em favor da 
causa sergipana, nem à carência de provas docu
mentais_ que amparem e evidenciem os-direitos 
reclamados por Sergipe; nem, tampóuco, ao si
lêncio ou à reslgnação do povo sergipano. Este, 
há quase dois séculos, vem sustentando uma luta 
constante pela recuperação de suas terras. De 
fato, a sua insujeição ficou vazada, de forma inde
lével, no ari. ~ da primeira Constituição do Esta
do, promulgada em 16 de maio _de 1692, que, 
num indisfarçável tom de protesto, assim estabe
leda: 

._ "Seu território (do Estado de _Sergipe) 
compreende não só o que se achava sob 
a jurisdição da antiga Província de Sergipe, 
comO ainda o que, embora alheio à sua juris
dição, todavia lhe pertencia por direito." 

4 - finalmente, a de que, esse retardo, não 
podendo ser atribuído à falta de çonvencim~nto 
das mentes, há de ser imputado à fraqueza das 
vontades ·ou à pusilanimidade daqueles que, no 
passado, embora pudessem concorrer para a ser 
lução_ definitiva do litígio, _ou .se _deixaram entor· 
·pecerpeia inércia, ou preferiram omitir-se e ceder 
à conveniência de não molestar os grandes, dan
do ganho de causa aos pequenos: de não i_rritç~r 
os_ opressores, ouvindo o clamor dos oprimidos. 
- Srs. Constituintes. 
A constatação desses percalços não esmorece 

o ânimo·da_queles que lutam pela restauração dos 
d_ireitos_territoriai~ de Sergipe. Muito pelo c_ontrá
ri.o, ~~e~ os incitam a perseverarem nessa luta 
porque o trato c:;om <\i .Histó:ria Jhes tem ~~na_do 
que as grandes causa;;; r~clarr)am_grandes bata
lhaS e, q4ase seinpre, longas esperas até que se-
jam corç:>ae,1as com_a rp.erecida vitória. 

É o caso; por exemplo, da redistribuição territcr 
rial do Brasil e da mudança de sua Capital -
duas CaUSaS SUrgidas, praticamente; nos primór
d~os de nossa independência. Não obstante sua 
ardoro·sa sustentação por eminentes figlirás da 
inteligência nacional, a primeira ainda não foi con
sumada. A segunda, como é sabido, tendo sido 
determinada pela Constituição de 1891, s6 veio 
a se efetivar cerca d~ setenta anos depois, graças 
ao espírito empreendedor: e ao ânimo inabalável 
de JuscelinO Kubitschek que, para levá-la a cabo, 
teve de arrostar a resistência e a incompreensão 
de poderosas correntes da opinião pública bra

. sileira. 
É preciso, portanto, sustentar o clamor, como 

o prometeu nosso eminente conterrâneO, o Padre 
Artur Alfredo Passos, neste trecho candente de 
seu telegrama endereçado ao ·chefe do Governo 
Provisório da Revolução de 1930: 

•'Sergipe vai fieM, afinal ierritorialroe_nte pe-
quenino como estava, porém, creia V. Ex' 
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que infinitamente engrandecido. Saiba V. Ex' · 
que, de geração em geração, protestare
mos. Não podemos, não queremos, não de
vemos nos submeter às ·conveniências de 
ocasião.~ 

Oamar é com efeito o que volto a fazer neste 
Plenário, pela sétima vez, na esperança de remo
ver resistêndas, de despertar as consciências, de 
motivar as vontades, de abrir os olhos e de atrair 
a atenção dos ConStituintes para este fato, até 
agora, insuficientemente considerado: neste PaíS, 
onde tudo é gigantesco, existe o pequenino Ser
gipe-quatrocentas vezes menor do_que a s_uper
ficie territorial do Brasil ~ clamando, sem ser 
ouvido; pedindo justiça, sem ser atendido! 

Este damo r por Justiça está contido na Emen
da de no 5.334, por mim sucessivamente apresen
tada: às diversas instâncias desta Assembléia 
Constituinte e ora reapresentada ao Plenário, com 
o seguinte teor: 

Indua-se.a_art. 440 ao Projeto-de Constituição, 
renwnerando-se os demais: 

"Art. 440. A súpetficie territorial do Esta
do de Sergipe é acrescida da área compreen
dida entre o Rio Real, na divisa com Estado 
da Bahia, e o rio ltapicuru, que passa a consti
tuir-se a linha divisória entre _ambos os Esta
dos. 

§ 19 Os Municípios de Jandaíra,ltapicuru 
e Rio Real, localizados na área a que se refere 
este artigo, passam a integrar o território do 
Estado de Sergipe. 

§ 29 Para o atendimento do_disposto nes
te artigo, a legislação federal e estadu~ com
petente, no prazo de 180 (cerlfo e Oitenta) 
dias contados da promulgação desta Consti
tuição, estabelecerá as modificações que se 
fizerem necessárias- à aplicação dos efeitos 
decorrentes.' 

Esta Emenda, Senhores Constituintes, confor
me venho sustentando em meus ·reiterados pro
nunciamentos. sintetiza antiga aspiração do povo 
sergipano, inicialmente. _fundamentada no decreto 
de 8 de julho de 1820_ e na Carta Régia de 5 
de dezembro de 1822, mas não se restringe a 
esses textos imperiais. 

Na verdade, a questão dos limites entre os dois 
Estados vem sendo objeto de repetidas manifes
tações, de opiniões persistentes e b.em fundamen
tadas, no sentido de restaurar-se a verdadeira e 
original superffde territorial do Estado de Sergipe. 

A região reclamada, de área inferior a três mil 
quilómetros quadrados, significa menos de um 
por cento da extensão territorial da Bahia, estando 
mais ligada económica, geográfica e culturalmen
te a Sergipe, porquantO sitUada a menos de cem 
quilómetros de Aracaju. 

Além diss_o, é de sublinhar-se que a pretensão 
de nossa emenda no sentido de restabelecer a 
fronteira histórica do sul do EStado, no rio ltapicu
ru, é extremamente pardmoniosa,já que recupera 
para Sergipe somerite uma parte - não mais 
do que cerca de 3.000 krrr~-dos 18.000 km, 
temporariamente perdidos. 

Em meus pronunciamentos anteriores, arrolei 
considerável relação -de documentos e publica
ções, inclusive uma publicação oficial da Bahia, 
de 1891, que consig11am a nosso Estado a área 
de 39.09_0 km2, quando sua área atual é _de 21.057 
km'. 

Há de: intrigar sempre, não só aos estudiosos, 
mas a todos_ os serg:~nos essa inexplicável dife
rença de 18.033 km . 

Não consta ter o Estado feito doação desta 
áJ;"ea. ou dela ter abdicado. Descartada, também, 
a hipótese de erro de cálculo cartográfico - co
nhecida a notória competência dos cartógrafos 
neste campo, desde os idos de 1500 ~ restãm 
duaS explicações para o estranho fenômeno: 

1' -Sergipe teve parte de seu território subtraí
do, na fronteira sul, sendo, portanto, o rio ltapicuru 
a sua legltima linha diviSória; 

2 :..= igUalmente, na sua fronteira oeste, o Esta
do sofreu larga expropriação, já que esta fora defi
nida como uma "linha imaginária" que vai da 
nascente do riacho Xingá, afluente do rio São 
Francisco, que é a divisa oficial c_om Alagoas, 
passando Pel~ nascentes do rio Vasa Barris até 
o rio ltapicuru. 

Em todOs os livros de geografta, cartografia 
e geometria, as linhas imaginárias _são retas e, 
portanto, a menor distância entre dois pontos. 
Exemplos: os paralelos, os meridianos, a linha 
do Equador, o Greenwich, a partir do qual são 
determinados os fusos horáriOs etc;. 

Entretanto, quein olhar a área de nosso Estado, 
em sua fronteira a oeste, verifica que a _nossa 
:'linha__ imaginária" não poderia ser mais torta, 
constituindo-se, na verdade, em uma cerca sinuo
sa_ que adentra nossas terras, para deixar o mai01 
bocado do lado da Bahia. 

_Em suma, Srs. Constituintes, reintegrando essa 
área _a seu território, ainda assim Sergipe totalizaria 
menos de vinte_ e cinço quilómetros quadrados, 
quando a subcomissão dos Estados estabeleceu 
o parâmetro de cem a trezentos mil quilómetros 
quadrados, como extensão ideal para os territó
rios de cada J,Inidade da Federação. 

-0 retomo a_ Sergipe dessa minúscula faixa terri
torial, que jamais deveria ter-lhe sido sUbtraída, 

-em nada afetarâ o vasto território baiano, cuja 
~ilatação no te111po ~.no espaço resultou de um 
desmedido transbordamentO dos limites do Re
cônCavo ~ esPáçO lii'riitá.do da primitiva e histó
rica sede do Goveino do Brasil qUe, hoje, equfva
leria ao território neutro do Distrito Federal, Esse 
transbOrdameritõ C:Ome"çou a se agigantai preci
samente após a transferência da Capital do Brasil 
parã ã cidade de São SebastiãO dO Rio âeJarieiro. 

Ê_ é\iiàente S[s., _ConstitUintes, que o pleito da 
restauração das fionteifas origin;;Jis de Sergipe e 
a tes~ _da emenda por mim apresentada não se 
sustentam no vácuo, nem se nutrem do imagi
nário. 

sua elaboração foi precedida por uma árdua 
pesquisa e pelo estudo exaustivo de copiosa lite-_ 
ratura, abrangendo estudos históricos, documen
tos cartc;t~ficos; textos legais de inconteste valor 
jurídico, memórias_ e ensaios especíificos sobre 
o contendosO que envolve os limitas de Sergipe 
e Ba~j~. outras fontes bibliográficas, nacionais e 
interrúidonais de igual peso, sem falar no socorro 
da erudição e da competência de ilustres especia
~s~ coestaduanOs, em boa hora postas_a s~rviço 
da_~_ausa co11_1um. Na Justificação à Emenda lo
grei reunir 29 laudas, contendo transcrições par
ciais ou totais dessa docwnentação. · 

Também, em meus pronunciamentos anterio
res,' eu o ci~ei fw:t_amente, para que não se afigU
rasse .aleatória e destituída de fundamentos histó-
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ricos e jurídicos a impostergável reivindicação de 
Sergipe. · 

No pronunciamento de hoje, sempre· vOltado 
P<!f.~ expectativa d9 _k_enévolo acolhimento à 
emenda de minha autoria cuidarei menos do 
co-nVencirrteQ.to 9as m~ntes pela exibi_ção de pro
va_s_. e mais da motivação das vontades e do des
pertar' das consciências, posto que aí resfde tudo 
que nos falta para que os reclamos de Sergipe 
sejam finalmente considerados. 

E de se indagar por que o pleito de Sergipe 
continua, até hoje, inatendido,_sefldo tã.o sólidas 
as razões que militam a seu favor. 

Ouso citar, de inicio, a inércia, resistência instin
tiva à "mudança, o conformismo _com a tradição 
implantada, barreiras levantadas por representan
tes de intersses subalterno- em Jogo e, sobretudo, 
a força, o poder pdítico, a astúcia de uma das 
partes envolvidas, no caso vertente a Bahia, que, 
nestes quase dols séculos de litígio, Sentindo-se 
desprovida de melhores razões que justificassem 
seu desmedido expansionismo territorial, lançou 
mãó de todoS meios tortuosos j"iãrã pérpetuar-se 
na posse ilegítima das terras sergipanas, inclusive 
descumprindo compromissos pública e solene
mente assumidos de, juntamente com Sergipe, 
submeter a pendência a um laudo arbitra1 neutro. 

Amostra expressiva desse comportamento si
nuoso deu-se nos idos de 1930, quando o Chefe 
do Governo Provisório da RepiÍbUca dos (então) 
Estados Unidos do Brasil editou o Decreto n~ 
20.139,de22 de junho de 1931, instituindo "uma 
comissão especial COmposta, de ·sete meinbrqs 
incumbidos de dirimir as questões de limites inte
restaduais, ainda não submetidas à apreciação 
judiciária" e dando outras providências. 

CópiaS desse Decreto e da expressiva corres
pondência por ele suscitada me foram encami
nhadas pela competente Diretora do Arquivo Pú
blico Nacional. Ora. Celina do AmaralPeixoto Mo
reira Franco. 

Destaco, por e~emplo, o telegrama endereçado 
ao Chefe do QOvemo Provisório, a 11-12~1931, 
pelo ínclito Major Augusto Maynard, Interventor 
Federal_em_Sergipe, refletindo a intensa expec
tativa despertada por aquele ato de Getúlio Var
gas, que abaixo transcrevo na íntegra: 

"Aracaju, SE, 11-12-31 

Ex'?. Sr. Dr. Getúlio Vargas 
Chefe do Governo ProVisórío do Rio. 
Releve-me V. Ex! vir mais umã veZ importu-

ná-lo depondo sob seu alto patrocínio solu
ção pendenda limites Sergipe-Bahia. Com 
a vitória revolução e, sobretudo, após_· publi
cação decreto 20.037. de 22 de junho do 
corrente ano, em que o Governo Provisório 
da Repóblíca, com autoridade decisiva de 
que está revestido, revela patrióticO propósito 
dirimir todas questões limites interestaduais, 
litígio entrou nunia ·fase que nãó permite 
mais aó_m~u Esta.do_ ;;~ .. mE:sma posição de 

_ expectativa e de ludJbrio em que esteve con
denadO -por rhais de século a manter-se. Já 
hoje não são somente os sergipanos que as
piram võitã à posse este Estaao território Legi
timamente sob-domin[o Bclia, a_s própriaS Po
pUlaÇões da zona contestad.,, .comungando 

_ mesmo pensamento seus irmãos de Sergipe,. 
tramitam _ _repetidas representações ao meu 
Goverao •. conterido milh<)res de assinaturas, 
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num pronunciamento sem reservas, desas
sombrado, pela incorporação dos respecti
vos municípios a jurisdição deste Estado a 
que seiltem pertencer por direito. Na impos
sibilidade solução'di'Ssídfo mediante acordo 
direto já diversas vezes tentado inutilmente, 
sergipanos esperam V. Ext autorite exame 
e estudo questão por uma delegação esclare
cida e de sua exclusiva escolha, Isenta qual
quer paccia1idade, isto é,-que tenha cumpri
mento quanto anteS a promessa constante 
do decreto já citado relativamente a nomea
ção da comissão arbitral, cujo veredito venha 
por cobro para sempre irritante pleito. Esta 
é a nobre ambíçào de Sergipe e tudo quanto 
impetr.a no caso ao benemerito GoVetfio V. 
& cOl"no elemento sua tranqüilidade no pre
sente _e no futuro. Efusivas saudações. 

Augusto Maynard, Interventor Federal". 

A resposta de Getúlio Vargas nâo tardou e, a 
12-12-31; ele expedia este telegrama: "Interventor 
Major Augusto Maynard - Aracaju - re_fe_rência 
vosso telegrama hontem, sobre asssunto limites 
Sergipe-Bahia, determinei necessárias·:pr~>Vi
dências- Cordiais Saudações". 

A 7 de abril de 1932~-o-zeloso interventor de 
Sergipe, certamente, alertado para os inconve
nientes de se aplicar à espécie a figura do uU 
possidetis, retoma à presença do Chefe do Go
verno Provisório, com novo telegrama abaixo 
transcrito: 

"Ar~Caju, SE;74-32 

Exmo. Sr. Dr. Getúlio Vargas 
Chefe Govemo Provisório 
Rio 
lnformadô patriotico intento V. Ex" solução 

questão limites interestaduais, solicito per
missão .breves considerações sentido escla
recer juStos e redamos Estado Sergipe. Não 
se justifica crlt~rio uti posSldetls como meio 
aquisitivo território fronteiras estados irmãOs, 
regidos mesma soberania União. Urnites co
nhecidos, assentes leis, documentos, histo
ria, repelem usucapião plantada força, ocu
pação, esbulho, rasgando Iegltiinos titules 
assegurado reconheciemnto Constituições 
imperio e república. Além disto posse sempre 
contestada, negada, repelida, é usurpação e 
não direito gerador prescrição aquisitiva. ser
gipe toda sua historia protestou sempre, inin
terruptamente, por ates publicas e notorios 
ocupação violenta Estado sozinho. Privado 
posse rriateriallargo trato seu terrttorio, não 
abriu mão, tempo nenhum, seus titulas do
minio integridade lirrUtes. E pelo valor esses 
justos titules, exame imparcial questão docu
mentos historia, verdade juridica, que revolu
ção fará justiça Estado usurpados e não con
sagrando usurpação uti pOssidetis. Brasi
leiros todos acima veleidades estaduais, acre
cütamos sinceramente que a cultura e senti
mentos do direito, que· exalçam personali
dade eminente Chefe Governo ProviSorio, se
jam garantias solução problema se encami
nhe respeito linhas divisOrias, verdade histo
, titules, além das quais ou contra os quais.· 
toda posse é ilegitima sem valor jUridico. 
Cõin estas conSiderações acredita Sergipe 
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triunfo seus direitos quê é tudo e que é o 
triunfo da verdade. Respeitosas saudações. 

Augusto Maynard, interventor Federal". 

Getúlio Vargas parecia sensível ao problema 
de Sergipe e disposto, realmente, a solucionar 
os conflitos de fronteiras interestaduais. 

Eis o telegrama-resposta que endereça ao inter
ventor, um mês após: 

"Major Maynard Gom~, Interventor Fede
ral. 

Sergipe 

.Er_ll :Vista do êXito obticio com a medi3Ção 
do Governo Federal na solução velha ques
_tão_limites entre Minas e São PauJo, juJgo 
excelente alvitre praticar o mesmo· em rela
ção esse Estado e o da Baía, devendo, para 
isso, cada um desses Estados nomear o seu 
representante para efttendér-se com o Dele

- g8do do Governo Federal General Augusto 
Ximenes Villeroy. 

__ -~ Cordiaes sa!Jdações;" 

No dia seguinte, 8.532, seguia novo telegrama 
de Augusto Maynard, dando conta da empolga
ção dos sergipanos com a decisão de Getúlio 
Vargas e comunicando-lhe a designação do De
sembargador Gervásio de Carvalho Prata para: 
"encarregando-se defesa direitos Sergipe junto 
delegado Governo Provisório General Augusto Xi

- mer'les Villeroy, c;:olal;torar ultimação estudos ne-
cessários proferimento laudo arbltraJ". 

A 18 de Junho e a 20 de outubro de 1932, 
o incansável interventor Sergipano expede ainda 
dois telegrams ao Chefe do Governo Provisório, 
cujo teor transcrevo integralmente, porquanto ne
le se retrata fielmente o comportamento dos re
presentanteS da Sabia, sempre que o histórico 
litfgio esteve próXimo de ser ã.j)reciado por árbitro 
neutro: 

- "Dr. Ge.tl!.lio Vargas 
Palacio Catete Rio 
Tenho honra dirigir-me V. Ext levar conhe

cimento V. Ex" veemente protesto manobras 
deleais está pondo em prática representante 
Baía na -questão ·limites Sergipe, Dr. Braz 
Amaral, no intuito protelar termino contenda, 
sobre pretexto completar estudos em qüe, 
alias, se tem especializado através mais de 
duas dezenas anos. Aq mesmo expediente 
inescrupuloso recorrera ele em 1921, quem
do os dois Estados escolheram arbitro de
sempatador o Dr. Bueno de Paiva, fugindo 
ultima hora apresentar documentos e provas 
direitos Baía, para base laudo arbitral, inutili
zando deste modo tudo quanto haviamos fei

--to -e -com grande esforço afim por- cobro 
pendencia. Revolução, que tem como um 
dos pontos capitais seu programa de limita
ção fronteira Estados, a autoridade V. Ex', 
que cumpre ser prestigiada todo transe, não 
poderão tolerar se reedite nesta grande hora 
vida .nacional mesmo recurso initante chica
na, com manifesto descaso e desrespeito 
acertada patriotlca resolução Governo Provi
sorio tomar sob sua mediação solução secu
lar litigio. Em existindo a liquidez que a Baía 
supõe dos seus direitos a larga faixa de terra 
contra cuja posse protestamos, nada deverá 
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ela receiar ne55e pleito, pois da imparcia
lidade e justiça sob patrocinio seu governo 
e a luz conclusões apresentadas pelo dele
gado escolhido V. Ext, General Vllleroy, não 
seria dado de modo algum a ninguém duvi
dar. Efusivas saudações. 

Augusto Maynard, Interventor Federal." 

"Aracaju, Sergipe, 20-10-32 
Exrho. Dr. getulio Vargas 
Chefe -Governo ProviSorio - Rio 
Corriõ era esperado e eujáhavia feito sentir 

V. Ex' érri telegrama 1 O julho ultimo, repre
sentante Baía na questão limites com este 
Estado continua todo fazendo para evitar so
lução pleito, tendo mesmo declarado ao re
presentante sergipano que não se submeterá 
decisão nem siquer comparecerá presença 
delegado federal para tratar caso. Inteirando 
V. EX' grave fato, descanço na confiança de 
que, a despeito recursos protelatorios chica
na, velha pendencia terá de qualquer sorte 
termo definitivo em breve praso, sob mediaw 
ção seu pratrfotico Governo, baseando-se dew 
cisão nos documentos já sobejamente co
nhecidos dos direitos das partes contende
ras, 

Cordiais saudaÇões. 
Augusto Maynard,_Interventor Federal." 

Depois disso, Abre-se um longo hiato na troca 
de correspondência entre o Sergipe e o Catete. 
O último documento que me resta, dos obtidos 
no Arquivo Nacional, é este telegrama datado de 
12/11/193:3, que novamente transCrevo, por intei
ro, porque, de forma eloqüente, ele ilumina uma 
época, elucida um episódio e, sobretudo, põe em 
relevo a grandeza da alma sergipana: 

''VIla Nova, Sergipe, 13-11-33 
ExmO. Dr. Getulio Vargas, 
P. Catete, Rio 

Jornais recebidos ultima hora meu Estado 
noticiam resolução V. EX' limites Sergipe
Saia. Permiti Vossencia cjue ultimo sergipa
nos, brasileiro como V. EX', porém, acima 
tudo sergipano, como tal sempre altivo, sin~ 
cero, venha perante VosseOcia, prOtestar con
tra resolução tomada pelo primeiro magis
trado Nação, como declara a imprensa sobre 
essa antiga pendencia. Os sergipanos não 
podem compreender tal solução nem lhe dar 
seu placet. 

Nada sou, Exmo. Sr. Ditador. Não tenho 
valia nenhuma mas tenho honra ser sergi~ 
pano; isto ha ser causa excusante para pro
testo que faço. V. Ext prometeu nosso emi
nente interventor major Augusto Maynard 
Gomes, homem de ideais superiores prol 
nossa Patria, que· antes Constituinte resol
veria satisfatoriamente corno fosse julgado 
de di~ito peJo Tribunal que V. Ext constituiu. 
Nossa pendencia por demais justa, por de
mais provada limites com Estado Baía -
Sergipe confiou palavra V. EJr que não pode
ria caso nenhum ser desvirtuada· pelo ho
nesto revolucionaria que atualmente dirige 
nossos destinos. 

A palavra de V. Ex", como cOnsta: das de da· 
rações pabiotkamente feitas sem reboços 
perante Instituto Historlco Geografico Sergi-
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pe, em sessão memoravel, foi empenhada 
como ponto de honra do honesto juiz. 

Nosso digno interventor seria e é incapaz 
falsear pensamento Vossenda· perante seus 
patrldos sergipanos. Tem os, desde longo 
tempo, provado e aind_a ultimamente insofis
mavelmente provamos pelos documentos 
apresentados pelo nosso egrégio represen
tante todos nossos direitos, não v:aleu o esfor
ço hercúleo todos meus patrtclos, não valeu 
verdade insofismavel; ficou nula exul>erancia 
titanica de Ivo do Prado; Sergipe vai ficar, 
afinal, tenitorialmente, pequenino como es
tava, Exmo. Senhor, porém, creia V. EX' que 
infinitamente engrandecido. Saiba V. Ex' que, 
de geração em geração, protestaremos. Não 
podemos, não queremos, não devemos nos 
submeter às conveniencias de_oçasião. Ser
gipe brioso e orgulhoso dos seus direitos pro
vados. 

Peço respeitosamente que V. Ex' não leve 
a mal, antes interprete patriotica e brasileira
mente, este protesto angustiado e pleno de 
revoltada desilusão do menor dos sergipa
nos. respeitador da alta dignidade a que foi 
elevado V. Excelência. 

Padre Artur Alfredo Passos." 
Senhores Constituintes, a indagação por mim 

levantada, anteriormente, sobre as razões do ina
tendimento ao pleito de Sergipe, parece-me res
pondida. Se alguma dúvida ainda paira em tomo 
desse episódio, quem a dissipa é J. Fraga Uma, 
em "Memórias do Desembargador Gerváalo 
Prata- Fundação Estadual de Cultura- neste 
trecho do Capítulo XVII, pág. 151: ~ 

CAPITULO Xvrr 
Questão de limites Bahla-8erglpe. 

Em 1932, o Governo Provisório da República 
fez criar, junto ao Ministério_d;:I Justiça, uma co
missão de arbitragem, tendo em vista resolver 
a questão de limites _e>àstevte: dçs9-e o tempo dos 
vice-reis, entre o_s _Esfãçlos da Bahia e Sergipe. 
Para presidente da Comissão, designou o general 
reformado Augusto Ximenes de Vllleroy. _ 

Por ato dO Interventor de Sergipe, Cap. Augusto 
Maynard Gomes, foi nomeado representante do 
Estado o desembargador Gervásio Prata, o qual 
devia oferecer ao árbitro um ~emortal em que 
seria exposto o direito de Sergipe e oferecida su
gestão de uma linha que, aceita pelo árbitro, diri
mia uma pendência secular. 

Apresentou-se o delegado de Sergipe ao minis
tério, e a seguir ao árbitro, o mesmo fazendo o 
delegado da Bahia. A eles foi dado, pelo presi
dente da Comissão, prazo ·para entrega dos res
pectivos Memoriais. 

Dentro do prazo, o delegado de Sergipe entre
gou seu trabalho ao árbitro. 

O dele,gado da Bahia pediu prorrogação, a qual 
uma vez terminada, teve outro pedido de dilatação 
do prazo, que foí concedido. 

Ante a negligência do representante da Bahia, 
constou ter dedarc;~do o árbitro que se o delegado 
da Bahia não apresentasse o Memorial,_ ele <:Jaria 
o laudo favorável a Sergipe. _ 

Naquele ano de 1932, nq dia 9 de julho; São 
Paulo levantou_-se em armas contra a ditadura, 
a pretexto de reconstib.J,cionallzar 9 país. Ch_amou
se o movimento de Revolução Constitucionalista .. 
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O ditador chamou em seu socorro_os ba_talhões 
federaiS sediados no Norte e Nordeste. Os inter
ventores--aCionaram as pOlícias estaduais que fo
ram -em reforço às tropas federais. 

Está claro que a BZ!hia havia de_ mandar um 
forte contingente da sua polícia. _ 

Por uma questão de gratidão para com o inter
ventor da Bahia, o ditador não deixQ_!.l que se resol
vesse a questão, mormente dando ganho de cau
sa a Sergipe. 

Como interessava Getúlio manter o ~tus que, 
foi posta "wna pedra em cima" indicando que 
o destino era nada resolver ... 

-A Imprensa Oficial do Estado publicou o Me
morial apresentado pelo Dr. Gervásio, com o 
título - Umftes de Sergipe 

Convéri1.-dito, comp sipaJ dos tempos de Getúlio 
:que o Qeneral VillerOy faleceu vários anos depois, 
sem ter sido destituído de presidente da Comissão 
de Arbitragem ... " - -
- É de todo cabido, Senhores Çonstituintes, que 
eu me faç:a, ainda uma segunda inda.gação: se 
foi assim no passado e no presente, por que o 
pleito de S_ergipe ainda não foi acolhido? Prelimi~ 
narmente, é preciso convir que algo estmnho in
desejável vem ocorrendo nesta Assembléia Cons
tituinte. Os ConstituinteS oferecem suas emendas, 
buscando participar dos trabalhos e, sobretudo, 
esforçando-se por interpretar os anseios e aspira
çõeS dos_cidadãos que eles representam. Sucede 
frequentemente qUe as emendas têm sido em 
sua maioria rejeitadas enl. massa, diante do exíguo 
prazo disponível, aparentemente sem um exame 
mais detido de seus .méritos, disso re~ultando 
giande frustração e pi'ejuízo para o trabalho do 
legislador constituinte. 

Não lhes parece, 8enhores. Constituintes, que 
essa sistemática, além de eviden-ciar a inutilidade 
do nosso esforço, tangencia os limites inaceitáveis 
da farsa? - -

Cumpre acrescentar, todavia que minha melhor 
esperança eu a deposito neste Plenário. É aqui, 
espero eu, que os Constituintes recobrarão sua 
força e afumarão a plenitude dos poderes que 
o wvo lhes outorgou. 

i; _aqu~ espero, que será_ neutralizada a onipo
tência dos Relatores, nem ~mpre sensíveis à ne
cessidade que se lhes impunha de refletirem, em 
suas formulações, tanto quanto possível, o pensa
mento e as aspirações dominantes no seio da 
sociedade brasileira. _ _ _ 

É _aqui que melhor se definirão as matérias a 
seréin sti.jéitas à plástica lipo-asplratória. recomen
dadas pelo Relator da Comissão de Sistemati-
záÇãO-: . -

E aqui, finalmente, que se projetarão, com a 
devida nitidez, as reais prioridades daNação, me-. 
recedora_s, conseqüentemente,_ do _apropriado 
destaque na carta Magna. 

Nesses termos. o deslinde da questão de limites 
entre Sergipe e Bahia e a justa reparação a um 
Estado, de: longa data esbuJhado, estou certo, hão 
de merecer a preferênda- da consideração dos 
Senhores Constituintes. Tan_t_o mais_que ~suntos, 
a-hQS$9_ ver secundári_os, têm_ ·sido aqui lamenta
velmente privilegiados, enquanto aqueles de inte
r~ mais geral são- relegados a se~ndo plano. 

Srs. _Qmstituintes, 
Everardo Backheuser, mestre notável e ilustre 

Vi ce-Presidente da Sociedade de Geografia do Rio 
d~_Janeiro, foi~ dos eméritos estudi-o~s do 

apaixonante tema da mudança da Capital ~ederal 
e da divisão territoriaJ do Bra_sil. 

No prefácio de sua_ob_ra- Problemas do Brasn 
(Estrutura GeopoHtlca), grupo Editor Qnonia, 
Rio de Janeiro, 1933 - entusiasmado com os 
primeiros passOs da Revolução de 30 e_ alimen
tando as melhores expectativas em relação à As
sembléia Constituitne, então prestes a se reunir, 
assim se expressou;_ 

--"'0 Brasil já perdeu duas excelentes horas de 
fazer a mudança de sua capital e de rever a sua 
clj\oiSão territorial, por ocasião da Independência, 
deixando de ouvir osAndradas, e ao ser elaborada 
a Carta de 2_4_ de fevereiro,_ em 1891. Que o nãO 
perca de novo agora, desta terceira: vez, neste 
minuto excepcional da vida da Nação. _ 

Mais de meio século transcorrido, o problema 
da transferência da Capital é asstmto felizmente 
superado. Mas o da divisão territorial aguarda um 
outro Juscelino, que o assuma e o transforme 
em paJpitante realidade. 

Sem embargo, esta é a sétima vez em. que 
nos defrontamos com_ "este minuto excepcional 
da vida da Nação. Minuto irrecuperáVel, -e-m cujo 
curto lapso, se o quisermos, se nos dispusermos 
a esquecer os casuism~ ~e _obrllll?il8!f1 n_ossa 

-visão, as contravérsias e polêrolcas contigenciais, 
que pouco têm a ver com a perenidade e o futuro 
deste País, os personalismos e as polarizações 
odiosas, que só entorpecem nosso senso de gran
deza e de oportunidade, se nos dispusermos a 
postergar tudo isso, repito, e se o quisermos, po
deremos resolver alguns problemas fundamen
tais do arasil. Entre esses, Senhores Constituintes. 
há de se consi_derãr, O doS deSiquilíbrios regionais, 
o das desigualdades territoriais, gerando Estados 
fortes e poderosos, Estados pequeninos e oprimi
dos, como o de Sergipe, que há mais de século 
suporta o opróbrio da usurpação de seu território. 

Para encaminhar as reflexõ_es de meus ilustres 
pares na procura da melhor solução para esses 
pfoblemas, permita-me voltar a dois pensamen
tos de Everardo Backheuser, que, no meu enten
dirrlenio, condensa preciosas -oirentações: 

"Não existe nenhuma· fat2Jiidcide geográ
fica na dMsão territorial do Brasil e se ela 
é tal como a vemos, deve-se isto à inteNen
ção consciente da vontade ~e alguns ho
mens que fizeram os acontecimen~ se de
senrolarem ao arrepio do seu natural cami
nhamento. É, portanto, possível a o~ ho
mens emendar esse estado de coisas." (op. 
cit pag. 41). 

"O piincípio cientifico fundamental da sub
divisão de territórios de ~ país, especial
mente de um pais submetido ao regimen 
federativo, é o da equipotênda. As diversas 
partes constitutivas do todo deven:t ser mais 
ou mepº~-e_q_~~entes, não apenas em áreas 
mas em-eficiência económica e polític:a." 

Senhores Constituintes: . 
Movido por essas sábias inspirações, é qlie vos 

cOncito a todos, e_com toda a ~ência, a çonsi
de.:are"ol ... _esta.Em_enda e a __ darem reparãÇão ·à 
secuJar injustiça-cometida contra Sergipe: q apelo 
não é s6 meu, a luta não é d_qallf:Or da propositura. 
Ele é, sem sombra de" dúvida, de todos os Sergipa
nos, independente de credo religioso, partidário 
ou posiçãO social. 
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Senhores Constituinte-s: ouçam Sergipe, "neste 
minuto excepcional da vida da Nação" .Muito obri
gado~, 

Sala das Sessões da Assembléia Nacional 
Constituinte, 7 de outubro de 1987. -Senador 
Fr.mdsco Rollémberg, PMDB -SE"-

Em 11 de maio últirno, a Constituinte teve a 
oportunidade de ouvir do Senador Frandsco Ro
Uemberg o discurso em que sintetiza com rara 
competência o problema da redivisão terr[torial 
do Brasil, retomando naturalmente a questão da 
fronteira sul de Sergipe, sempre com base na 
História e no Direíto. Foi assim que sua Excelência 
falou naquele dia: 

"Senhor Presidente, 
Senhores ConstituintéS:-
A luta pela redivisão territorial do Brasil é mais 

do que centenária, pois José Bonifácio, o Patriarca 
da lndependência,jã se preoCUpava com o assun
to. Já na República, em 1932, ·o Governo Provi

-sério criou, no Ministério da Justiça, uma Comis
são de Arbitragem _vi_s_ando ~solucionar a questão. 
Essa ConiíssãO foi chefia" da. pelo General refor· 
mado Augusto Ximeno de Vitlero~~ _No Governo 
Costa e Silva criou-se uilfa CóiT,-1sSão--de Estudos, 
cujo objetilio era -propor a-regulamentação do art 
J9 da Constifu:IÇãó de 1967. O ptojeto final chegou 
a ser publicado pelo Ministro da Justiça, Gama 
e Silva, mas com a morte do Presidente, o Triun
virato Militar se desinteressou do assunto. 

A referida Comissão_ era coriStitUída de três 
membros: José de Queirós campos, JieU Presi
dente. representando o Ministério do Interior; José 
Rosas, pelo Ministério da Justiça; e o então Coro
nel José Jardim, representando o Estado-Maior 
das Forças Armadas e relator da Comissão. 

Os trabalhos eJaborados basearam-se em teses 
sustentadas, principalmente, pelo General Jtiarez 
Távora, resultando em sugestões qUe, se incorpo
radas, permitiriam duplicar 0 número de unidades 
da Federaç.io. 

Mais recentemente, foi instituída noVa Comis
são, após a greve de fome do combativo Depu
tado Si queira Caríipos, que Vira vetada duas vezes 
sua tentativa de criação do Estado do Tocantins 
e considerava os vetos do Presidente da República 
uma intromissão descabida, uma vez que a deci
são sobre a matéria, de acordo com a Consti
tuição, é da competência exclusiva do Congresso 
Nacional. 

A Constituição em vigor não exige "plebiscito 
das populações interessadas". Ao Senado, e só 
a ele, componente do CongresSo Nacional, repre
sentante do federalismo, é a quem compete deci
dir anualmente sobre a melhor divisão da Federa
ção~brasileira; e os Deputados Federais repre
sentam o povo das suas unidades. Inadmissível, 
pois, dessa superior instância um recurso ao legis
lador estadual para decisão final, muito menos 
imune ao regionalismo. 

Pressupostos da Redivisão e da Fusão 

A redivisão, que implica o desmembramento 
de território de Estados, Para a constituiÇão de 
uma nova unidade federativa, difere -da fusão, que 
reúne unidades_ menores, com os mesmos pro
blemas políticos e geoeconômicos. 

Tanto a redivisão como a fusão pres.supõem 
um objetivo: criar condições geo-políticas para 
a promoção da segurança e do desenvolvimento. 

DIÁRIO DO CONGREsSO NACIONAL (Seção U) 

O primeiro objetivo orientou, no primeiro Go· 
vemo de Vargas, a criação, nas fronteiras seten· 
trionais e ocidentais, dos territórios Federais do 
lguaçu (parte do Paraná e de Santa Catarina, na 
fronteira cõrri _o Paraguai; de Ponta Porã, nas mes
mas lronteiras; do Rto BranCo, hoje Roraima limi· 
tando-se com a Venezuela; de Rondônia, hoje Es· 
tado, no limite com a Bolívia; e finalmente, do 
Amapá, na parte mais setentrional do_ P~í; na 
fronteira com aS Güianas. -

Quanto_ao Território de Fernando de Noronha, 
hoje uma ilha turistica com menos de vinte quilô
metros quadrados, vinha servindo apenas de base 
militar, cumprindo missão de segruança. Sua cria
ção atendia aos objetivos nacionais permanentes, 
qúé busçay_am a integridade territorial, na integra
ção nacional, o progresso e a soberania, através 
do desenvolvimento de nossos potenciais em re
giões distantes. 

Seria incorreto tentar a redivisão territoria1 do 
Brasil sem prévia consideração dos estudos exis
tentes, analisadas as experiências de povoamento 
e integração das áreas, visto o processo evolutivo 
das suas instituiç:Cle_s sociais, econômic:as e políti
cas, para que resultasse harmónica a solução pro
posta pelo desmembramento ou pela fusão. 

Ora, para a criação de um Estado devem ser 
observados três aspectos: o demográfico, o geo-
gráfico e o institucional. · 

Hoje a descentralização administrativa da Fede
ração não impede as distorções do desenvolvi
mento de su~s. j.midades, até por influência do 
Poder vcentral, que lhes distribui -reCui'Sos a :fi.Uido 
perdido, ou nelas implanta pólos de atraçâo. 

O primeiro proceSso tem sido utilizado no Nor
deste e _!'la Amazônia; o segundo, preferentemen~_ 
te, nas ReQiões Centro-8ul e Meridional, verifican
do-se verdadeiros núdeos de desenvolvimento no 
quadro geral do subdesenvolviinento. 

Porque nunca funcionou ã Federação; sempre 
houve interferência do Poder Cent~al. ora des
membrando território dos Estados, ora levando 
duas unidades a se fundirem, com o Rio de Janei
ro e a GUanabara. Assistência aos municíptos, 
recursOS para o desenvolvimento regi'onal, nada 
disso impediu que a Nação crescesse como um 
Quasímodo. Basta compararmos São Paulo e 
Sergipe. 

Os aJl~edentes 
Essa deformidade JUstificava~se com a institui

ção das_ Capitanias Hereditárias e com a criação 
das Sesmarias, até que, ante a ocupação holan
desa_de-1694, Portugal descobrisse uma utilidade 
econômico-industrial para a Colônia: a indústria 
sucrocanavieira, instàlada primeiro em Perharn
buco, de onde se lrradiou para o resto do Nor
deste, para as terras litorâneas fluminenses e para 
as baixadas paulistas. 
~s a primeira divisão_ territorial do Brasil, as 

Capitanias Hereditárias, constitui-se_ na doação de 
nesgas de__terra no litoral de Laguna ao Paraná, 

· na latitude de onze léguas portuguesas, sem limi
tes claros além dos acidentes naturais do terreno, 
desconhecida sua projeção apra o interior. 

A de Uhéus, por exemplo, com 335 km2 de 
litoral, efa maior que _a da Bahia, com 270 lon2 

de litoral, pouco maior que a de Porto_ Seguro, 
por sua veZ -com 280 km de costa atlântica. 

COin a reunião das três far·se~ia a única Provín
cia da Bahia, com a margem esquerda dá São 
Francisco praticamente_ despovoada, muito me- -
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nos próspero que a de São ViCente, com suas 
quarenta e cinco léguas de costa 

Somente Pernambuco ~ São Vicente prospe~ 
ram - com ~ canq·~e-açúcã.r -:- e- somente J)OS 

meados do séc:ulo XVID_o_Governo E_(Jrtugu~~ caia 
na filáucia de dividir a Nação em três estados: 
o Maranhão, abrangendo do Rio Grande do Norte _ 
ao Amazonas; o Brasil, até o Rio_ Grande_ do Sul; 
e a área do sul, que se chamaria Província Cls-
p)atina , . . 

A divisão de 1795 redistribuía o tetrit6ri0 em 
três partes: a primeira, representada pelas capita
nias brasileiras, somava os estados do Grão-Pará 
(hoje Amazonas), Piauí, Ceará, Rio Grande do Nor
te,_ Espírito Santo, Santá Catarina· e Rio Grande 
do Sul; a segunda, constituída pelo Maranhão e 
parte de Goiás e Pernambuco, abrangendo o oe;;
te da Bahia, até os limites com Minas Gerais, Goiás 
e Bahia. E mais: Minas Gei"ais, Rio de JaneirO, 
Mato grosso, São Paulo e Espírito Santo. A terceirã 
parte_era uma área contestada entre o atual Terri-
tório de Amapá e as Güianas. -- - -

Á Cons~uição de 1824 mante~ a-urudad~ ter.: 
ritorial, perdendo Pernambuco a maior parte do 
seu território para a Bahia, castigo _imposto por 
Pedro I à .Confederação do Equador. Já haviam 
surgido, em 1827, Alagoas e Sergipe. 

No. Segund_o r~inad_9, a Província do Grão-Pará 
foi dividida. surgindQem conseqüência a do Ama
zonas, como o Uruguai era a província G~platina. 

Na República, já havíamos perdido o CiSplatina, 
o Território contestado das GUíaflas. No princípio 
do século cOmpramos o território do kre, para 
mais tarde, em 1966, transformá-lo ení E.Stâ."do. 

Com a vigência da ConsfftuiÇão de 1946, desa
pareceram Os Territórios do, Iguaçu e_de_Ponta 
Porã, devolvidos a Mato Grosso, Paraná e Santa 
Catarina. _ _ _______ _ 

Em 1960, tralisferirido·se a Capital FEidefal para 
o Planalto Central, surge o antigo Estado da Gua
nabara, enquanto o Governo Geisel, em 15 de 
março de 1975, promoveu sua fusão com o do 
Rio de janeiro. Em 197_1:COnsumava::-se a divisão_ 
de Mato grOsso em doiS estados. Posteriormente, 
criava--se o Estado de Rondônia. 

Em nenhum desses casos, meSmo na fase re
publicana, re<:orreu-se ao pronunciamento das 
populações interessadas. 

Os primeiros projetos 
O primeiro proJeto recdliheddo d_e r~dMsão 

territorial do Brasil é do mineiro Antônio Carlos, 
durante a Constituinte de 1823, renovando pro
posta de 1822,â'Mdíil.Cfo 6 território brasileiro em 
comarcas, distritos e termos, as primeiras atendi
dos os limites naturais. 

A Constituição de 1824, rejeitando a sugestão, 
dividiu o País em 19 PrOVíncias, além da Ciepla
tina, depois desmembrada. Ciiar'aril-se, erri 1850, 
a Província do Amazonas, destacada do Grão
Pará, e a Província ào Paraná, destacada da de 
São Paulo; eram 20 Províncias e o Município neu
tro, criado em-1954. 

Vamhagen propunha a divisão do País em _21 
Províncias e um Distrito Militar, na fronteira gaú
cha; separava o- Norte e o Centro e as demais 
províncias eram: centro-Amazonas,_ Madeira, Rio 
Negro, Paraguai, Xingu, Pará,-rioVO Piauf (onde 
fica o Amapá), Goiás e São Luís do Maranhão. 

- Ceará ficava sendo chamado Jaguaribe; MatO
Grosso, Paraguai-Xingu. Alagoas_e Sergipe consti-



1992 Sexta-feira 1 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (SeÇão 11) Julho de 1988 

tuíam a Província do São Francisco, eliminados ObjeUvos da Redivlsão rio- ltapicuru, como aliás, pleiteia a Emenda n~ 
a Paraíba e o Rio Gr~de do N9J:1;~. Minas cont!- _ _ _Çssá~propostàSderedivi&áqyisainà"oçupação 2P00587-0 de nossa autoria 
nuava sem porto de mar. _ -_iã<:!õrlal do:terrltórfo naÇionaJ,_à_redução do~ de- D~o,_nesta oportUnidade, agradecer à Profes- _ 

Fausto de Sá pro pós uma ~ivisão mais ampla: sequillDrios regionais, à expansão das fronteiras sora senemétita de Barros Vilel~~ que dedicada-
as regiões Norte e CE!ntfó.Este, com 15 provfn- económfcas internas, à exploração dos recursos mente pesquis6ü inocalizou no In~uto Histórico 
cias; a região Nordeste, 12; a Região Sul, com miner~lse florestais.. à integraçãO nacional harmô- e Geográfico de Sergipe esses lmportantes docu-
4. Na Amazônia, ficariam as províncias de Japurá~ · nic:a·,· ã rrielhor distribuição-econômica, à ocupa.; - mentes, gentilmente enVIando~ me deles as cópias 
Solimões, Madeira, Mato Grosso~ Diamantina, çâc;-das fronteiras mais distantes, à racionalização que passarei a ler: 
Araguaia, Gófás, Tocàntins, Urusur, Marânhão, Tu- da administração pública, à regularização das mt-
riassu, Pará, Xingu, Tapaj6s, Pinzônica, Amaz01laS- -grações internas, enfim, à exploração de todos 
e Rio Negro. . = _ os potenciais- eXistentes. 

Durante a República. apresentaram -projetes J". · ES~~--questões continuam em tela, algull}as 
P. Magalhães - o primeiro a propor a transfor-- minoradas ein sua slgnific~çáó. . 
mação de áreas menos povoada_s em territórios , Indaga-se, Primeiro, se a decisão a tomar é 
-Costa Machado, Felisberto Freire, Tomás Dei- urgente Ou se Pode esperar outra Constituição. 
fino e Pinheiro Guedes. _ .~: _ Q~ 06SfãCu1os para a divisão se concentram 

As teses voltaram na década de trinta, com na Ialta de rec:UniOS financeiroS e humanos; num 
Segadas Viana propondo, em 1933. 68 EstadQs eStãtrlerltó-"'e~OriõrnfC:O-focal, que sustente uma 
de áreas proporcionais, como no mapa dos Esta- organização administrativa mínima; na superação 
dos Unidos; Teixeira de Freitas, dividindo a União de interesseS polítiCOs regionalistas; na debilidade 
em 19Estados,dezTerrit6rloseumDistritofede~ da estrutura municipal; no_desenvolvimento de 
ral; Everardo Backheuser, propondo 64 unidades obstáculos natlifaiS, que aJ.imeiltam pólos disSo-
fundamentais, cada uma com área média de dadores. 
120.000 quilômetros quadrados, 26 Estados e f'{~s ~ãSos -de fusão, há col!lplementação de 
36 territórios em 36 unidades, e um Distrito Fe.- economias; no -caso-de divisão, há racionalizaçãO 
dera!. da administraçãõ pública. A criação de territóriOs 

Era a doutrina da eqüipotência. visa à elimihã.Ção de bolsões de subdesenvolvi-
Sud Mennucd criava seis estados (Nordeste, menta. 

Sabia. Porto Seguro, Minas e São Pàuio), cinco ~ ~~- !!!_elhor coordenação -do espaço ãprese_n~ 
províncias (Campo Grande, PlanaJto lguaçu e Rio ta-se, cada àia, mais u"rgente e, desde ctue prõino-
Giande do Sul), aJém de territórios federais, cria~ va·uroa ocupação mais efetiva das áreas anecu-
dos por lei na Amazônia Legal e na região do mêniCà-s, Com a exploração dos seus recursos 
cerrado; Machado Guimarães propõe 35 departa~ e a divisão de Estados -cujo Qigaritismo piora sua 
mentes de 243,177 km2, divisão radia1, tendo a administração,sãoraiõessufic:ientes.parasePen~ 
atua1 Brasllia como epicentro, denominado Pedro sar e repensar na rédiviSãO terriioriãi do País. 
ll, que seria o departamento administrativo -exa- A mesma providência_ que procura rem_anejar 
tamente como Washington. _ __ nosso _espaço geopolítico não -poderá esquecer 

Nadécadadequarenta,oGeneralJuarezTávo- os caSos de fronteira, principalmente quando 
ra, numa Revista do IBGE, apres-entou projeto divi- grandes Estados se apossaram de áreas de pe- -
dindo o País em 32 unidades. alterando, também, quenas unidades. 
a nomenclatura dos estados, quinze constltuidos Pernambuco· continua reclamando da Bahia a 
na Amazônia (Rjo Negro), Javari, Juruá, Ptirus, áreã. -que lhe -foi expioj)riada Por D. Pedro I, pal-a 
Amazonas, Madeira, Guaporé, Cuiabá, -Tapaj6s, jugular seus gritos de liberdade. 
Araguaia,Tocantins,Xingu,Pará,GoiáseMearim) :ranibém Serfiipe tem uma região que lhe foi 
e 17 no Centro-Oeste: - - - usurpada. Sua divisão com a Bahia, desde 1590. 

Mais recentemente, o DePutádo Siquefra Cam- ia -aiérri-0 -riO [tapiCUru. Um decreto de 1820, de 
pos sugeriu a criação de doze~ enitórios Federais: 8 de julho, mandou restaUrar a superfície original 
Trombetas, na fronteira c::om o Suriname; Negro, d<t província, reforçada a determinação pela Carta 
na fronteira com a Colômbia; Juruá, na fronteira Régia de 8 de dezembro de 1822. 
com o Peru; além de Purus. Madeira, Tapajós, O üecreto rt' 323, de 23 de setembro de 1843, 
Xingu,Tocantins,Curupi,Arupunã,AraguaiaeTo- declarava o rio Real como limite provisório entre 
cantins, no Norte de Goiás. -as duas provínciaS, deliberando, em definitivo, a 
--- NaO -ãlteravã- ·eis- mapás -âo-Piaot·-eeará--;--Rto Assembléia Legislativa sobre-a pendência. 
Grande do Norte, Para:iba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe nunca se confoimou com a fronteira 
Sergipe, Bahia. Minas Gerais (que ficaria sendo atual, tendo recorrido à alçada do juízo arbitral, 
o maior estado da Federação), Espírito Santo, por não _se tratar apenas do interesse do Estado, 
Rio de Janeiro, São paulo, Paraná, Santa Catarina mas por ter -a ver com o equilíbrio federativo e 
e Rio Grande do Sul. o desenvolvimento nacional. 

O Projeto_ Samuel Benchirnol consiste em divi- PrOva dessa inSatisfação, dehtre_ tantas outras 
dir a Amazônia Legal em três refijôes geoeco- m~oif~~taç~s documentadas e igualmente vee
nômicas (Baixa, Média Amazônia e Rondônia, pre- mentes e irtefutáVeis, é a carta que, em 19 de 
vendo a criação de três territórios- Tapaj6s, junho de 1932, o General José Calazans, com 
Xingue Tocantins -além de cinco Estados, com a s~ua autoridade de primeiro Presidente Constltu
menos de 600 mil km2, cada: Acre, Amapá, Ron- dónal-de_ S~rgipEi, pe1a Constituição de 1892. es
dõnia, Rio Negro e Araguaia, Haveria uma estru- creveu ao_OeneraJ Augusto de Villeroy, Presidente 
tura polftica ecomunicipal. da Corilissão Mista de Umites criada pelo ôecreto 

O novo Projeto Benchimol, de 1977, remaneja n'~ 20.137, de 22 de junho 'de 1931, do Chefe 
as áreas do Pará, Amazonas e Acre, mantidos do Governo Provis6rio, Getúlio Vargas. Nessa car~ 
os três existentes e criados mais dezoito territórios ta e no Parecer que a acompanha, está plena
federais, com representação politica na Câmara mente-justificada, em favor de Sergipe, a fixação 
dos Deputados. da fronteira sul do meu Estado com a Bahia no -

"Ara~aju, 19 de junho ~ 1932 

ViUeroy: 

Cordeaes saudações. 
Já deve ter ctiegado ás tuas mãos O mapa· 

de Sergipe- com- o limite jraçado de ~corda 
com a proposta apresentada oficialmente pe
lo iJ:tterventor,_ Que furriou póf base a 3•1inha 
do Ivo. ·· . 

Estava satisfeitissimo com ·a tua designa
ção para arbitro da nossa questão de limites, 
convençJdo de que a prepotencia da Bahia 
esvarraria diante da tua educação moral e 
technica; mas os úhimos acontecimentos po
líticos Vierarn,d~rtar em mim a ideia do 
protelamentO -do decreto homologador do 
teu IaudQ, ou mesmo do archivamento deste. 

Estou angustiado porque ni!lo sendo a 
questão resolvida ago~ e_ sob o teu patro
cínio, jamais Sergipe, pequenino e persegui~ 
do pela Bahia, reinvidicarâ os seus direitos. 

A Bahia, sempre poderosa desde os _tem-: 
pos coloniaeS, séde do governo geral doBra~ 
sil, dispondo de~ste. poder e_; -eS:peciãimerite, 
de um outro, maior na astucia, que era o 
clero,_ pois o .. ªrcebispo tambem lá residia, 
estando todos os parochos de Sergipe sujei~ 
to.s á sua juris"dlção, tudo fez n'aqueUas épo
cas para absorver o nosso tenitorio e a noSsii 
autonomia. 

ESte predominio injusto e irritante, revela
dor de abuso -do poder, prolongou-se até a 
fundação do imperio, e dahi aos nossos dias 
c.om egual despotismo, apoiando-se exdusi~ 
vaniente na sitUação privilegiada em que a 

~aahia_ser:npre se achou. . 
-A \'Q$_de Sergi_pe nunca foi, por ella, ouvida 

e acatada, quanao proStesfava Contra a uS_ur- -
pação de seu terrltorio. Si, em momento de_ 

--agonia, pede a D. João VI a sua separação 
e independenda a este, praticando um acto 
de Justiça, por decreto de 8-7-182:0 defere 

-O pedido, a Bahia não lhe dá execução, conti
nuando assim o queixoso sob o jugo ferreo 
do opreSsOr. Si, em 1822, ·solta um grito lan
cinante que chega aos oUvidos do imperador 
e este, repetindo a acto de justiça d~ seu 
antecessOr, em Carta régia de 5 de Dezembro 
do mesmo armo, manda tomar effectiva a 
separação e independenda já decretadas, a 
Bahia, ainda assim, procura retardar a execu
ção da ordem imperial Não havendo; porem, 
mais possibilidade de protelada indefinida~ 
mente a solu~ão da questão; pelo que a Bahia 

- procufa resolvê-la parcialmente, restituindo, 
em_ vez da antiga-comarca, com toda :a sua._ 
jurisôiçãõ; <:orifoniie -cleteiTninava a carta ré~ 
gia acima referida, um territorio mutilado ar~ 
bitrariarilente. · 

Ainda não parou ahi a prepotencia da Ba
hia, visto ter continuado a ocupar violenta
mente localidades reconhecidas por ena co-
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mo Sergipanas, no momento de ser effecti
vada a nossa separação~ 

Assim se explica como o grande terrltorio 
da antiga comarca, ou mesmo caitania, de 
Sergipe d'EI Rei ficou redusJdo ao actual en
quanto a Bahia au-gmentou considera
velmente os seus dominios. 

E todas as usurpações foram praticadas 
sem opposiçâo dos presidentes da nossa 
provinda, quasíSeinpre bahianos. 

Faço votos, portarito, pala-que 8 crise reVo
lucionaria actual não retarde e muito menos 
cancelle o decreto homologador do teu lau
do, que será a synthese de b.la acção reflec
tida, independente e proficua na soluçllo da 
nossa questão vital. 

O meu Estado, meu caro Villeroy, poderia 
defender, legitimamente, o- Seu direito 
apoiando na carta régia de 5 de Dezembro 
de 1822, que manda separar, da -Capitania 
Geral da Bahia, a antiga comarca de Sergipe 
d'El Rei, com todo o seu territorio, ficando 
independente e fomiando, assim, uma das 
provindas do imperio. O limite sul desta co
marca, quando foi incorporada à capitania 
grupo, era o rio Subahuma, desde a sua foz 

.até a nascente, conforme determinou a carta 
régia de 27 de abril de 1729; e seU liriliie 
de expansão, resultante do trabalho de explo
ração effectuado por sua população, seria 
dado por linhas que, respeitando as conces
sões de sesmarias, feitas pelas autoridades 
competentes, procurassem ligar a nascente 
do rio Subahuma á do Salitre, seguindo por 
este até o seu desaguamento no Rio- São 
Francisco que seria percorrido dahi até a sua 
foz. Poderia, ainda, condescendendo um 
pouco, apoiar o seu direito no decreto de 
D. Joaõ VI, de 13 de Julho de 1820, que 
separa a CapitanJa de Sergipe d'EI Rei da 
Capitania Geral da Bahia, A Capitania de Ser
gipe d'E1 Rei é a que foi concedida a Couti
nho, com 50 léguas de costa, contadas do 
norte para o sul, tendo o seu ponto de_partida 
na foz do rio S. Francisco. EStá claro que 
o ténnino sul das 50 léguas, na costa, será 
o ponto de partida da linha divisaria dos terri
torios limitrophes. Pelo exame das cartas, 
chega-se á conclusão de que este ponto está 
entre os rios ltapicurú (Real Grande) ao norte 
eSubahuma ao sul. Nestas condições, a linha 
divisaria da Capitania partiria do ponto termi
nal das 50 léguas, em direcção proximamen
te Este-Oeste, em busca também da nas-
cente do rio Salitre, respeitando as conces
sões de sesmarias, por este rio até a sua 
foz, no rio S. FrancisCo; ·continuando este, 
como limite, até o oceano. Sergipe, assim, 
perderia a faixa de terreno comprehendida 
entre as linhas divisarias da comarca e capita
nia, até o seu encontro na nascente do rio 
Salitre, e o trecho da costa limitado por estas 
linhas. 

Não obstante considerar taes limites legiti
mamente defensaveis, reconheço que a solu~ 
ção da questão, nelles baseada, agitaria pro
fundàmente a Bahia. com .ameaça de desor
dens, Nestas condições, dominado pelo no
bre sentimento de paz e_ harmonia, Sergipe 
aceitará, de bôa vontade, um limite racional 
e conciliador, embora prejudicando os seus 

direitos, afim de evitar, para sempre, discar
dias resultantes das contendas entre visinhos. 
Este limite deverá ser formado, tanto quanto 
passivei de lir_lhas naturaes, pois assim serão 
evitados novos conflitos entre os contendo
res. Estando, como já foi dito, o ponto térmi
no da Capitania de Sergipe d'EJ Rei (na costa) 
entre os rios ltapicurú, ou Real Graride ao 
norte e Subahuma ao sul, e sendo aquele 
de çurso notavel, poderiam ser deslocados 
para a sua foz as_origens das linhas divisarias 
da comarca e capitania, já traçadas acima, 
e assim seria racionalmente estabelecida a 
linha divisaria de Sergipe com os seus visi
nhos, da maneira seguinte: 

Rio ltaplcwú, ou Real Grande, desde 
-sua foZ até a do Jacwicy, subindo por este 
rio até a sua nascente na Sena de Itlúba, 
por esta serra até a nascente do rio Cl.lraçá, 
descendo por este rio até a sua foz no rio 

_ S. Francisco, e, dahi, por este rio até a sua 
sahida no-oceano. 

Eis o que tenho a dizer-te sobre a questão 
-de limites entre Bahia e Sergipe, cuja solução 
foi, em bôa hora, confiada ao teu espirito 
de justiça. 

José Calazans." 

"Parecer do Genefal -!osé Calazans: "Ent 
16 de fevereiro de 1696 foram creadas duas 

-owdOrias, _sendO Uma na Baía e outra em 
Sergipe d'El Rei. Por portaria de 13 de julho 
® mesmo an_o, D. João de Lancastro, Gover
nador Geral do Brasil, cumprindo o que lhe 

_ .foi determinado pelo rei, divide as duas Ouvi
- darias do seguinte modo: a_de Baía começa 

no ltapoan para o_ _sul até onde a Capitania 
da Baía confina com a de llheos, sendo a 
·residência do oUVIdOr na cidade da Báfai e 
a de Sergipe d'EI Rei começa em ltapoan, 
exclusive, e termina no rio de S. Francisco, 
sendo a séde do ouvidor a Cidade de S. Cris
tovarn. Pela carta regia _de_ 27 de Abril de 
1729,- a linha divisaria das duas Ouvidõrias 
des1ocou-se de ltapoan para o rio Subauma, 
não sofrendo este limite alteração c_om a 
creação da Ouvidorii de Jacobina por carta 
régia de 3 de Julho de 1742. Quando foi 
organizada a Capitania Geral, tendo a cidade 
da Bafa por capital (1763), a -capitania-de 
Sergipe foi, corria outras, encorpara da á nova 
agremiação com o seu territorio de então 
que era o da Ouvidoria Lancastro, modificada 
pela carta régia de 27 de abril de 1729. Ser-

-___ gipe limitava-se, entao, pelo sul com a Baía 
peiO-iio ~Subaull_1a. Por P~reto de e~7-1820, 
D. ~oáo VI declara _a Çapitania de Sergipe 
independente da Capihffiia grupo, o que Ilão 
foi cumprido. Em viSta das reclamações de 
Serg_ipe, já então o Imperador, em carta régia 
de 6-12-1822, determina a separação e inde
pendencia da antiga comarca de Sergipe, for

_mando assim; com todo o seu territorio, urila 
das ptovinciàs do lmperio. Qual, portanto, 
o seu limite sul com a Baía? O rio Subauma, 
conforme determinou .a carta régia de 
27-4-1729, acirria referida. Nestas_ condi
ções, a linha disputada pelo Estado de Ser-

- ___ gipe seria a seguinte: partir da foz do Subau
ma, por este rio acima até _a sua nascente, 
dai at~ o mocro das Agulhas, daí ao rio Itapi-

curú no ponto em que desagua o Jacurid, 
por este rio acima até a nascente mais proxi
ma do rio Salitre, descendo por este até a 
sua foz no rio S. Francisco e por este_abaixo 
até o Oceano._ Se quizerinos; porem, condes~ 
c_ender, sacrificando os direitos da antiga co
marca de Sergipe, afim de faa1itar a solução 
da questão de limites que se agita presente
mente, poderemos tomar como base do nos
so direito o ten:ttorio da Capitania conce-dida 
a Coutinho, que é a Capitania de Sergipe, 
e, assim, teriamos como o ponto -de partida, 
na costa, da linha divisaria dos dois Estados 
o _determinado pela _distancia de cincoenta 
leguas, medidas pela costa de norte para o 
sul, tendo o seu inicio na foz do rio S. Fran
cisco.. Parece-me, pelo exame das cartas, que 
este ponto ficará entre o rio Subauma ao , 
sul e o ltapicurú ou Real Grande, ao norte. 
Partido deste ponto para o interior, na direção 
aproximada de E. 0., procurando, de prefe
rencia, linhas naturais para os nossos liinites 
e respeitando, tanto quanto possível o territo
rio da antiga comaica de Sergipe, chega
riamos. á. foz do rio Salitre, no S. Francisco, 
seguindo por este al:iaixo até a sua foz, fican
do assim _perfeitamente limitado o nosso ES
tado. Condescendendo ainda mais, pai'a evi
denciarmos o nosso desejo de harmonia, po
deriamos tr~ar outra linha em que perderia
mos grande parte do nosso territorio. Estan
do o ponto terminal das cincoenta leguas 
de costa da Capitania Coutinho e, portanto, 
inicial da linha divisaria de Baía e Sergipe, 
entre os rios Subauma ao sul e ltapicurú. 
ou Real Grande, ao norte e sendo -éSte- ae 
curso notavel, aceitariamos o deslocamento, 
para a sua foz, do ponto inicial da linha dMso
ria das duas Capltania_s1 suf;>indo-se pelo dito · 
ltapicuiú até o ponto em que recebe o Jacu
ruc~ onde abandonariamos aquele para se
guirmos este até a sua nascente na Serra 
de ~tiúb~. por esta _á nascente __ do Curaç:á, 
por este ao S. FranciScO por este até o seu 
desaguamento no Oceano." 

Aqui terminam a carta e o parecer do nustte 
e respeitado Ylder sergipano. 

Em requeriment() com 142 8ssinã.ttirãs, solici
tamoS, ?!: _?6 de janeiro, preferê_ncia para votação 
do L>estCjUe da emenda de nosSa auioriã, inscre
vendo nas Disposições Transitórias os direitos de 
Sefgipe~ - - - ~,

7 

O território sergipano, se restaurado até a mar
gem do Itapicuru, Incluiria os Municípios de rio 
Real, Jandaíra e_ Itapicuru, signifiCanâo _a exata 
reposição da fronteira Sul. Contudo,_ na frontéira 
Oeste, ffcariãm pendentes de soluçao, Os Ml.m1cí
pios de Paulo Afons_o_(em parte), Santa Brígida, 
Pedro Alexandre, Jeremoabo (em parte), COronel 
JoãO Sá, Antas, Cícero_Dantas, Pãrlpiranga, Ribei
ro do Pombal e Ribeira do Amparo, região de 
que, desde a sua elevação como Capitania, Ser
gipe jamãís abdicou. 

A Emenda n~ 2P00587-0, de nossa autoria, que 
restaura essa linha divisória na fronteira sul, vem 
merecendo, dentre outros, pronWlciamentos fa
voráveis_ da Câmara Municipa1 de Ara caju, dá As
sembléia Legislativa de Sergipe, além da adesão 
da Imprensa falada e escrita do meu Estado e 
de pronunciamentos dos Constituintes Albano 
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Franco, Djenal Gonçalves, João Mac;hado RoUem-
berg e José Queiroz. _ · 

NãCYhá, em nosso Estado, wna opinião discre
pante e, se fosse re.:)lizac;l9 um plebiscito n~ região 
contestada, a grande maioria escolheria o Estado 
de Sergipe, que se consideraria dignq de abrigá-la. 

Era o qUe -tínhamos a dizer, Sr. Presidente, Srs. 
Constitulntes~ 

Sala das Sessões da Assembléiã Nacional 
Constituinte, 11 de maio· de 1988~- senador 
Francisco Rollell!l>erg, PMDB- SE" 

Persistente, em 17 de junho corrente, às véspe
ras por assim dizer da votação da Eme_t;da pela 
qual tanto vinha lutando, Francisc9 Rollemberg, 
em apenas duas laudas n_os d~, da tribu,na da 
Cônstituilite; uma perfeita síntese histórica do se
cular problema da fronteira sul de noso Estado. 
Eis suas paJavras: 
"Senhor Presidente, 
Senhores Constituintes; _ __ . 

Acima de todos os interesses, está a fõfça do 
Direito! 

o-mesmo zelo demonstrado pela Bahia na de~ 
fesa da manutenção do seu território,_ tal como 
hoje~ embora erroneamente,_ demarcado, guarda 
a devida proporção com o temor do esbulho conM 
forme sentido, há mais de um séc:ulo, pelo Estado 
de Sergipe! 

O território baiano se- restringia, à época do 
Brasil Colônia, à região do Recôncavo, oçupando 
cerca de 4.000 km2

, onde se sediava o Governo
Geral. Tr-atava~se de wna árêa restrita, deStinada 
exclusivamente ao exercício dª administração 
central da imensa terra deSC'oberta pelos portu~ 
gueses. _ _ _ 

Com á mudança da Govemadoria~Gerªl para 
o Rio de Janeiro, inidou~se _o processo avassa~ 
lador daquela então PrQvincia, eq1 detrimento, por 
certo, das regiões vizinhas. No início do século 
atual, a área da Bahia já contav?l_ com 4?-0.427 
km2 , atingindo, hoje 559.951 km2._Fçi e~$ uma 
expansão incompreensível. É_ Como se o antigo 
Distrito Federal, após a mudança da Capital para 
Brasília, oçupasse todo o Esta:do do Rio de Janei~ 
ro. No entanto, limitou-se a transformar-se em 
Odade-Estado, o da Guanabara, mantendo _inte
gralmente sua exten~o territo_ri.al. Ao contr~rio, 
a Bahia se expandiu. 

Deve se considerar os mecani!lmos emprega
dos para obter tal aumento territorial. ~in relação 
a Sergipe, foram usurpados mais de 18.000 km2

, 

reduzindo-se a área d~ pouco mais de 39.000 
W, segundo informação oficial do governo da 
Bahia, para 21.059 km2

• A partir do ano de l_9q4 
- no início do século, portanto - enquanto a 
superfíCie da Bahia aumentava inexplicavelmente, 
também de forma inexplicáVel a área de Sergipe 
sofria drástica redução de quase 50%. 

Encontram-se em meu poder vários documen
tos_fidedignos que comprovam a Piimitiva super
fície_ do meu Estado. Entretanto, 5enhores, como 
não busco estimular _a diScórdia, nãO aQVogO a 
devolução da área total usurpada. PrOpõnho, por 
meio da Emenda Aditiva n? 2P00587-0, o retomo 
de apenas 3.000 W à sUperfície do EstadO; ao 
invés dos treze municípios subtraídos à organíR 
zação político-administrativa sergipana, a reinte-
gração de apenas três: Jandaíra, ltapicuru e rio 
Real. . 

Coerente com o-espirito conCiliador dos meus 
irmãos sergipanos, persigo o entendimento e a 
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~ompreensão, foram esses os· objetivo~ da 
Emenda que apresentei ã este augusto Plenário; 
~pretendo, apenas.; qUe se __ restaurê à l?ohteira sul 
e a dignidade histórica da minha terra. 

SE:n""hórés Constituintes! Sergipe depõe em 
suas mãos essa queStão c:.jue se arrasta há mais 
de um -séCWo confiante no discemiiriento e no 

-senso--de -Justiça que deve presidir cada decisão 
desta Assembléia soberana. 
- -EncerrO esta Talã com ãs Oportunas palavras 
do editorial "Fõrrila de luta", do jornal Gazeta 
de Sergipe: 

_ ·~Em tal questão não pode haver fronteira 
partidária ( ... ). A questão _é -SUperior, "priori

~- __ tária, e requer a consciên<;ia tantoJndividual 
como coletiva para que o erro não se perpe

.......... tue no tempo." 

- Era O que eu tiiiha a diZer, Senhor Presidente, 
·Senhores Constituintes. 

Sala da-s SeSsões da Ass_embléia Nacional 
Constituinte, 17 d~ junho __ de .1988. ~ Senador 
~~i_s~o Rollemberg." 

· -s~.-P~esiciente,;'srs:-seitadores: a renhida luta 
que o nobre SetNdo{ Fr~ncisco RoUeffiberg tra
vou pela aprovação de sua justa emenda foi uma 
luta desigual. Em nenhum momento, porém, inti
midou-se diante das dificuldad_es que ele sabia 
iria- ·enfre-ntar em defesa de sua proposição. Se 
d.e um lado _a Bahia contOu com as lideranças 

-CoOgressuais-Pàra'inviàbilizar O sonhO dos sergi
p_anoS de reaver território legitimamente seu, Ser
gipe pode orgulhar-se de que -se mãnteve fiel às 
suas tradiçõ_es, com isso demonstrando aos nps
SoS~~epassados que a l1lta por eles travada per
ma!_1eC:e viva nos propósitos da atual geração. Es-
ta, põi sua vez. saberá legar aos que a sucederem 
a mesma disposição de defender os seus· djreitos 

- e a sagrada terra_. serglpana. É justamente por 
~!!Camar_ es~ vo~de e esSa_disposlçãó -que o 
nobr~ _Senaiior Co!lstituinte FrandsCo Rollem
b.erg soube batalhar por Sergipe e, embOra derro
_tado__ pela maioria -dos votos, sai vitor~oso pela 
fo_r_ma cpm que chamou a _si, em muitO boa hora, 
_um pleito que, mais tarde ou mals cedo, haverá 
,_ç.ert.am~nte de se defrnir em favor_ dos sergipanos. 

Concluo, Si. Presidente, Srs. Senadores, co_mõ 
wna -forma_de h6meflãQem e de agr'ãdecimen_to 

-"ã-eres por p.3rte do povo de Sefgipe, citando nomi
n<;llmente os nobres parlamentares constituintes 

-que, Séibiarhénte, derany o ,seu vpto favorável. aos 
tenn_QS_da ~_menda Rq_llemberg. Foram os seguin
tes-es'Ses repreSétltantes: ACIVãl GoineS;Afonso 
Sancho; Agrlplno de Oliveira Uma, Albérlco 
Cordeiro, Alérclo Dias, Artenlr Wemer, Assis 
CãDii.to, Aureo _Mello, -Chagas Neto, Chico 
Humberto, C1eonâncio Fonseca, Djenal Gon
çalVes, Francisco- Amaral, Frandsco RollemR 
berg, Francisco Sales, Furtado Leite, Gabriel 
_(ipeJtMo, ~rald~ <:am~s, Gers_on Peres, 
Gustavõ de Faria, Humberto Lucena, lberê 
Ferreira, Ismael Wânderley, João Machado 
RoDemberg, José Carlos VasconceJos, José 
"Outra, José .Maranhão, José Queiroz, Leal 
varena; Ll'iopoldo PereS, Louremberg Nunes 
ROC&a; Lourlval Baptista, Magulto Vilela, 
Mauro Sampaio, Messias Góis, Messias SoaM 
res, N_Uson Sguarezi, Nilson Gibson, Nton Al
b<!1llJz, Orlando Bezem.. Rachid Saldanha 
Derzl, ~oberto R:oUernberg, "Rodrigues Pai-
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ma, Ronan Tito, StéUo Dias e VJnlclus Can
sanção. Sergipe não esqueêetá e.ss~ ·gesto. 

-Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente, Srs. Sena-
dores. - -

o SR- PREsiDEI'fiE (Humberto~ Lucena) -
Concedo a palavra ao nobre Senador Nelson We-
dekln. 

O SR. NELSON WEDEKIN (PMDB - SC. 
Pronuncia o seguinte discurso.) -Sr. Presidente, 
Srs. Senadores: . _ 

O Estado de Santa Cãtariná, graças às inicia
tivas do Exrn9 Sr. Governador Pedro_ly_o, tem pro
Clifado avançar em seu desenvolvimento econô
rriico: sobretudo pelo desempenho significativo 
do setor inct:ustrial. _ --.- . __ , 

Recentement~._o Gov~mo ~m-se. erppenhan
do junto ao Ministéri9 daS Co!TiunicaçõeS _na instaM 
lação do Centro de Pesquisa de Qeseny_olvimento 
da Te!ebrás (CPqD), em Florian6polis, Na verda
de, trataRse de um empreendimento de alto alcan
ce social e es:;:çnômico gu~ vai ao encontro. tanto 
da política federal de descentralizãçã"o_ do Çentro 
de Pe_squisa_cle Des_envolyírnento ela Telebrâs de 
CamPinaS (SP), como dos programas _de integra
ção do s_isteffi":- ec6_ncjm_ico do _Estado aç desenR 
volvimento na.CiOnãi. · 

· Embora o nosso pãit:iUe -induStrial-se __ mostre 
~bastante ativo, exercerido até_mesmo relativa lide
rança nqs ramo~ tradiciorufiS-e naqueles em que 

_ predomínam bens de capital e tecnologia, a estru
tura do siste·ma ecbhõfnico_ e_s_tadual precisa 
acompanhar mais-de perto as iríodificàções ocor
ridas no plano nacional. Pois, Srs. Senadores, se 
disputamos competitivamente o comérçlo exter
no, contnbuindo com o balanço .c;ie pagam_entos 
do País, ilosso desempenho produtivo não tem 
decorrido nem de estímulos espedais dO GOVerno 
Federal nem devan~gens com_ o as_ adotadas pelo 
·modelo c;-éntral~do parã. a re91ào Sudeste: A nos
sa geografia industrial, ao contrário, impõe~nos 
esforÇos verdadeírame!Ue extraordinários em ter
mOs de capãcidade empresciria1 e !:JUalificação da 
mão-de-obra. __ .- _ _ _ __ 

Sr. Presidente, Srs. Senadore:;, _o projeto gover
namental de instalação de um Centro de Pesquisa 
de Deserivolvim.ento _da TeJebrâs (CPqD), em Ao
_ticpl_9pOiíS; Corl!Jil)uirá, sen). d{lvida, para a preser
vação de um modelo ge cr_esci_mento in~ustrial, 
com prodUtos que desfrutem do préstígio da qua
lidade e convirjam ~fetivamente_par~_os objetivos 
maiores do desenvolvimento nacionaL A implan
iação de novoS emPreenêlfmEmtós -e- à"diversifi
çaç_ã.o de OlJtroS, em nossO ~St~IT)~ ind~. faz 
parte da estr_atégia de se iinprimfi', aos s_etores 
que utilizam técnicas de vanguarda, velocidade 
superior de crescimento em relação_ àqu~_es mais 
tradicionais. 

Neste contexto,_ Si-s. Senadqr~. a co"ªboração 
das instituições _d_e ensino superior tem sido deter
minante para o surgimento de novos empreendi
mentos em nosso Estado. Esse é o motivo prin
cipal das facilidades na inovação emP~resaria1. As 
instituições de pesquisa aproximam. o corpo do
cente da universJdade do setor industrial. Por isso 
é que o Govem.o estadual vem enfatizando reiteraM 
damente a presença da educa-ção no processo 
do desenvol\'iroento económico, uma vez que o 
capital será maiS ou menOs Pf9-dlitív0,-na medida 
mesma da capacitação e disponibilidade dos re-
cursos humanos. A integração da administração 
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p!lblica, nos níveis federal, estadual e municipa1, 
com as instituições de ensino superior impõe-se, 
sem dúvida, como condição necessária à produ
ção e_uso de tecnologias e à preparação de mãcr 
de-obra capaz de adaptar-se a esse novo dina
rrUsmo. 

Sr, Presidente, Srs . .Senadores, além. desses 
pressupostos e pré-condições favoráveis ao pro
jeto de _implantação do _Centro de Pes_quisa de 
Desenvolvimento da Telebrás (CPqD), em Floria
nópolis, outras razões poderão corroborar ainda 
mais a justeza e opoltunidade do pleito que o 
Governo do nosso Estado encaminhou ao Minis
tério das _Comunicações. 

ComeCemos pOr enumerar as que pàtenteiam 
sobejamente a s_olidez de uma infra-estrutura, 
construída ao longo dos últimos anos, que dará 
todo o indispensável suporte ao Projeto. 

Primeiramente, convém saJjentar o grande _con
ceito de que goza a Universidade Federal de Santa 
Catarina, cujos cursos de engenharia mecânica 
e elétrica vêm obtendo o merecido reconheci
mento nacional e internacional. Ademais, esta 
Universidade, Srs. Senadores~ firmou convênio 
com a Companhia de Telecomunlcações de San
ta Catanna SA (TELESq Para a realização do 
curso de Pós-Graduação em Comunicação Digi
tal, implantado em março de 1987. 

Em segundo lugar, já se faz sentir a atuaç:ã;o 
de um condomínio de 10 (áez) médias e peque
nas empresas que visam à implantação de um 
pólo industrial para os setores de micro_elétrônica 
e telecomunicações, na região da Grah:de A6ria
nópolis, através da Associação Càtalinense de Te
lemática e Eletrônica. 

Esse aspecto promissor de um parciue indus
trial em formação para a captação e preparação 
de mão-de-obra especializada, sob a liderança da 
Universidade, demonstra - no estágio atual -
uma inegável vitalidade no desenvolvimento de 
novas tecnologias e de produtos sem similar no 
mercado nacional e internacional. A Fundé!ção 
Centro Regional de Teleinformática (CERTI) é que 
tem coordenado o esforço de outras 10 _(dez) 
empresas, cujos produtos já se apresentaram atê 
mesmo em feiras internacionais. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores. 
A implantação do projetado Centro de Pesquisa 

de Desenvolvimento da Telebrás (CPqD).na re
gião da Grande Aorianópolis, com a previsível 
utilização intensiva de mão-de-obra especializada 
e de todos os recursos humanos formados pela 
Universidade e demais escolas profissionalizantes, 
em nivel de 29 grau, carreará consigo também 
apreciáveis _conseqüências para o nosso sistema 
industrial como um todo, para o desempenho 
docente da Universidade e para a própria Compa
nhia de Telecomunicações do Estado (Telesc). 

Detenhamo-nos ainda por um momento, Se
nhores, nesses benefidos sociais e econõmicos 
do Projeto. 

No que diz respeito ao funcionamento do nosso 
sistema industrial, a melhoria qualitativa da mão
de-obra, o aumento do nível salarial, a geração 
de novos empregos, o incremento da renda, o 
crescimento da produção econõmica estadual, 
com urna maior arrecadação tributária, são ape
nas alguns dos frutos que se espera colher com 
a localização do Centro em Florianópolis. Com 
toda a certeza, ele fomentará o desenvolvimento 
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de mão-de-obfa especializada, fator indispei'!Sável 
aO- fortalecimentO do rlosso parque industrial e 
à organização_de uma sociedade com melhores 
padrõeS de vida. 

A universidade, por· outro lado, mantendo um 
profícuo intercâmbio com o Centro de Pesquisa 
da Telebrás, abrirá novas possibilidades para o 
aprimoramentQ- d~n_b'(ico e profiSsional de seu 
corpo docente e de pesquisadores e para a cria
ção de novas vagas para os seus estagiários, além 
de facilitar a adequação de seus laboratórios e 
instrumentos de pesquisas à nova realidade. O 
crescimento desse Parque Industrial, com atua
ç60 ·prioritariamente voltada para tecnologiaS de 
ponta, servirá de estimulo a maior demanda de 
consultaria técnica, que s6-a universidade é capaz 
de oferecer. 

Por último, Sr. Presidente, Srs. Seriadores, a 
sit!Jação da própria Companhia Estadual de Tele
comunicações {Telesc) não será a mesma após 
a implantação do esperado Centro de Pesquisa 
de Desenvolvimento da Telebrás, em F!orianó
polis. Na verdade, a presença do Centro ajudará 
na fornlação de um novo conceito de empresa 
estatal~ seja no âmbito social, seja a nível de solu
çãO de problemas técnicos. Espera-se, com Isso, 
que a T elesc,- participando mais intensamente 
dess_ª e_yoluçã_o_ tecnológica, _consolide sua ima
gem-e se adapte aos novos tempos por virem, 
quando a transmissão-de dados e o transporte 
de informações, pela conversação de computa-

dores, estarão na ordem do dia, incorporando-se 
definitivamente ao_cotidiano da gente catarinense. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, o Governo do 
Estado de Santa Catarina, ao-qUal nos associamos 
nessa luta, tem motivos mais do que suficientes 
para se empenhar pela concretização de um pro
jeto, cujas repercussões na economia estadual, 
hoje sadia e próspera, serão enormes e duradou-

ras6 que se busca, Senhor Presidente, SenhOres 
Senadores,_é a prestação de um serviço ao-próprio 
PaiS: pofs os catariflEinses, ao inveStir' em pesquisa 
para a geração de tecn~logia própria, acreditamos 
no desenvolvimento nacional através dos cami
nhos árduos da capacitação de seus recursos hu
manos. Essa, Senhores, a meta mor de um pro
jeto que tem todas as condições para dar certo 
e demonstrar qiJe a via da descentralização admi
nistrativa é á mais-condigna tcim a democracia, 
na medida mesma em que as Unidades da Fede
ração saem fortalecidas e apoiadas em suas legíti
mas reivindicações. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente (Muito 
bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -
~ Não há mais oradores inscritos. 

Nada mais havendo a tratar, vou encerrar a 
presente sessão. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -
Está encerrada a sessão. 

(Levanta-se a sessão às 17 horas e 50 minu
~ tos) 

~ RETIACAÇÃO 

Na_ publicação feita no DCN, Seção H, de 
22--6~88: páglriá 1823, Ato do Preside!Jte n9 88, 
de 1988. ·~ -

Onde se lê: 
Rubrica 

Especificação __ _ Valor em Cz$ 

5o:ooo;ooc. 
.. ,,_,_, ____ .. , ____ __,~ 
Remunéra.Ção de serviçOs pessoais 313J.OO.OlJ 

Leia-se: 

3131.00.00 Remunesa,ção de serviços pessoais 500.000,00 

ATO DO PRESIDENTE 
N• 92, DE :1988 

O Presidente do Senado Federal, no uso das 
atribuições que lhe confere os artigos 52, item 
38, e 97, inciso IV, do Regimento Interno, em 
conformidade com a delegação de competência 
que lhe foi outorgada pelo Ato n? 2 de 1973, 
revigorada pelo Ato da Comissão Dtretora no 12, 
de 1983, de acordO cOrno: disposto na Resolução 
n9 130, de 1980, e- terido em vista o- que consta 
do processo n9 018766/87-0. Resolve autorizar 
8 -contratação, sob o regime jurídico da Conso
lidação das Leis do Trabalho e do Fundo de Ga
rantia por Tempo de Seivfço;"de Assessor Têc-_ 
nico, com o salário mensal equivalente ~o venci
mento do cargo DAS-3, a partir de 28 de junho 
de 1988, com lotação e exercício no Gabinete 
do SenaâOr Luiz Viana. 

Senado Federal, em 19 de julho de 1988. -
Senador Humberto Lu~f!!_l~a, Presidente. 

ATO DO PRESIDENTE 
~ N' 93, DE 1988 

O Presidente do Senado Federal, no uso de 
suas atribuições legais e consid~rando o disposto 

no § 19 do art. 39 e nos §§ 1~ e 4~ do ari. 89 
~o Decreto-Lei n9 2.335, de 12 de junho de 1987, 
e o disposto no parágrafo único do art. ]9 do 
Decreto-Lei n9 2.425, de 7 de abril de 1988, reSol
ve ad referendum da Comissão Diretora. 

Art. 19 Os valores dos subsidias (parte fJXa 
e variável) dos Senadores da Repúb~ca, bem co
mo a ajuda de custo, fixados pelo Ato n9 19, de 
1988, da _Comissão Diretora, ficam reajustadoS 
em 17,68% (dezessete vírgula sessenta e oito por 
cento), a partir de }9 de julho de 19H8. 

Art. 29 Este Ato entra em vigor na data de 
sua publicação. 

Arl 39 Revogam-se as disposições em con
- trário. 

Senado Federal,30 de junho de 1988. -Sen.
Humberto Lucena, Presidente do Senado Fe
deral. 

ATO DO PRESIDENTE 
N• 94, DE 1988 

O Presidente do Senado Federal, no uso de 
suas atribuições legais e considerando as dispe>-" 
sições constantes do § ]9 do art 39 e dos §§ 
1 ~ e 49 do art 89 do Decreto-Lei n9 2335, de 
12 de junho de 1987, e o disposto no parágrafo 
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único do art. 19 do Decreto-Lei n9 2.425, de 7 
de abril de 1988, resolve ad referenduni-áã-to
missão Diretora: 

Arl 19 Os valores de vencimentos, salários, 
salários-famllia, gratificações e proventos dos ser
vidores do Senado Federal, de que trata o Ato 
n9 21, de 1988, da Comissão Diretora, ficam rea
justados em 17,68% (dezessete vírgula sessenta 
e oito por cento), a partir de I» de julho de 1988. 

Parágrafo único O disPOSto neste- artl.Qó ã.pli
ca-se aos valores do salário-base e gratificações 
dos servidores do Centro Gfãfico do Sehado Fe
deral - CEGRAF e do CentrO de Informática e 
Processamento de Dados - PRODASEN. 

Arl 2~ A deSpesa decorrente da aplicação 
deste Ato correrá à conta das dotações destinadas 
ao Senado Federal e aos seus órgãos supervisio
nados, no Orçamento Geral da União. 

Art. 39 Este Ato entra -em vigor na data de 
sua publicação. 

Arl 4 9 Revogam-se as disposições _em con
trário. 

Senado Federal, 30 de junho de 1988. _: Sen. 
Humberto Lucena, Presidente do Senado "Fe
dera] 

Ata de Comissão 
ATA DA 8• REUNIÃO ORDINÁRIA 

DA COMISSÃO DIREfORA 
REALIZADA EM 30 DE JI1NHO DE 1988 

Às nove horas do dia trinta de jUnho de hum 
mil novecentos e oitenta e oito, na Sala de Reu
niões da Presidência, reúne-se a CóJnissão Dire
to~a do Senado Federal, presentes os Excelen
tíssimos Senhores SenadoreS Humberto Lucena; 
Presidente, Lourival Baptista, Segundo-Vice-Pre
sfdente, Jutahy Magalhães, Primeiro-Secretário, 
João Castelo, Quarto-Secretário, e Franctsco Ro
Uemberg, Suplente. Deixam de comparecer, por 
motivo justificado, os Excelentíssimos_S_gnhores 
Senadores José Ignácio. Primeiro-Vi.ce-Presiden
te, Odacir Soares, Segundo-Secretário, e Dirceu 
Carneiro, Terceiro..Secretário. 

Ao iniciar os trabalhos, o Senhor Presidente 
concede a palavra ao Primeiro-Secretário que 
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submete _ao Plenário- da Cotnissão Diretora_ os-
seguintes: - · - - -

1) -Proposta Orçamentária do Senado Fede
ral para o exercício de 1989. A matédã. é erifreQue 
ao Senhor Presidente para exame e posterior 
apr~sentaç:ão à Comissão Diretora para decisão~ 

· 2) -Prestação de Contas do PRODASEN re
lativa ao Quarto trimestre de 1987 (ProcesSo 
00090/88-3). Após ser discutida, a matéria é apro: 
vada. -

3) --:: BciJanço Ànual do PRl)DASEN, referente 
ao eXéi"dcio de 1987. A matéria ê discutida e 
aprovada. 

A seglllf, é cõncedida ao palavra -aO Senhor 
Seiladõfü)uriVal Baptista que apresenta aos pre-
sentes as seguintes matérias: -

1) --:-Anteproj_eto de_Resolução qUé."dispõe 
sobre horário ~freqüênda no Senado Federal, 
e _ _dá outras -pl-ovidências;.-, --dO qual havia pedido 
vista na Reunião anterior, propondo algumas alte-
rações ao mesmo. _ _ 

posta a matéria em discUssão pelo Senhor Prew 
si dente, a Corilfssão Diretora aprova o ~nteprOjetO· 
com modlfi:caç:ão em seu" artigo~; c6ilf0rme pro
posta do Senador Lourival Baptista, com o voto 
contrário do Senãdor Jutahy Magalhães, Primeiro
SeCretário. 

A redação final do anteprojeto é assinada pelos 
presentes e encaminhada à Se.cretarla-Gerãl da 
Mesa para apresentação ao Plenário do Senado 
Federal. 

2) -Parecer a expediente da Associação Bra
sileira de ex-Congressistas sobre acesso de ex-De
putados aos serviços e dependências do Senado 
Federal. 

Ao discutir o assunto, a CorfiisSão Diretora deci
diu encaminhá-lo, em c:h1igência, ao Diretor~Geral 
para que lhe seja anexada cópia de medida ado
tada pela Mesa da Câmara dOS Deputados sobre 
o mesmO assunto. 

Em Continuação dos trabalhos, o Senhor Presi~ 
dente concede a palavra ao Senhor Diretor-Geral 
que traz ao conhecimento da Comissão Diretora 
os seguintes assuntos: -

1) -Prestação de Cõntasdo PRODASEN, re
lativ_a ao Primeiro Tri_mestre_de 1987, com parecer 
favorável do Senhor Senador Odacir Soares, Se-

gundo-S~retário. Após s_er discutida, a matéria 
é aprovada pélos presentes. -

2) -Balanço Anual do CEGRAf', relãtiVo-_aO 
.XeidClo de !987\l'rocesso 000729/88-4). A ma
téria é discutida e aprovada pelos presentes. 

3) -Expediente do Dfretor-Gera1 da C~rilMa 
-dos Deputados, solicitando anuência desta Casa 
à mudança do local da Agência da Caixa Econô
mica Federal no Congresso Nacional (Processo 
006220/88-6). A Comissão Diretora examina a 
rriaiéria e autoriza o -D"ifetor-Geral do Senado Fe-
deral a decidir Sobre a meSma. -

4) -Sol!citação d~ autorização para emissão 
de empenho_estimatiV_o, 110 Valor de 
Cz$12.500.000;00 (doze milhões e quinhentos 
mil cruzadoS) em favor da empresa Confederal 
Vigilância e Transportes de Valores S/A, para co
brir despesas referentes à prestação de serviços 
de vigilâncias, até a_ conclusão do processo ficita
tóri_o·em andamento. A Comissão Diretora, após 
examinar e dis_cutir a matéria~ concede a autori-
zação solicitada. ___ _ _ 

5) -Processo 001589/88-1 -relativo a pa
gamento à -firina Global Pinturas e Reformas LT -· 
DA, por setviços de pinturas no apartamento ocu
pado pelo Senador Fernando Henrique Cardoso, 
no valor de Cz$ 9.6IO.OO(nove mil, seiscentos 
e dez cruzados.) A Comissão Diretora _autoriza 
em caráter excepcional: -

6) -Processo ri-? 004490/80-6 ....:_A Coinlssão 
Diretora autoriza o pagamento de_CzlJ54299,45 
(cento e cinqüenta e quatro mil, duzentos _e no
ven~ e nove CI1JZ8dos e quarenta e cirlco centa
ros.) à firma Rest_ã:uradora de Pinturas Congresso 
LTDA, em caráter excepcional, tendo _em vista 
que o serviço prestado foi realizado em regime 

_de.urgência em preparativo à visita de autoridades 
estrangeira ao Congress-o Nacional. 

Nada mais havendo a tratar, o Senhor PresiM 
çlente decl~~ :epcerrados QS~tr<)balhos, às dez ho
raS e trinta minutos, pelo que eu, JoSé Passos 
Porto, Diretor-Girai e Secretário da Cõnlissão Di· 
retora,_ !avi-ei_ a presente Ata que, depois de- asSi
nada pelo Senhor Presidente; vai à publicação. 

. .Sala da Coinissão Diretora, 30 __ de- junho de 
1988. -Senador Humberto Lucena, Presiden-te. .. . . - . - . 


